


కొత్తపల్లి  పిల్లిల్ కథల్ పుస్తకం-66 మార్చ  2014      
మ ూ ల్ ం:  http://kottapalli.in/2014/03/welcome

                                                                                                                                                                                               

వె ల్ ల్  ప ట్ టిక:

వ్ య క్ తల్ ు స్ ం స్ థల్ ు     బ య ం క్ ట రన ు స ఫ ర ు క స్ ం అ క క ం ట ు వ వ్ ర ల్ ు :
Kottapalli Prachuranalu,
S.B. A/c No: 62320333310
SBH- Dharmavaram Branch,
ISFC code: SBHY0020902

వ డి  ప రతి  వె ల్   
(పోస్టిజీ అదనం)

25 రూ. 30 రూ.

12 ప రత్ ు ల్ ు  
(పోస్టిజితో స్హ)

300 రూ. 350 రూ.  కొ త్ తప ల్ లి ప రచ ు ర ణ ల్ ు
1-127/A,     యం ఆర వ ఆఫస్ు దగగర,

చననకొత్తపల్లి- 515101
 అనంత్పురం జిలలి

ఫను  :  7702877670   ఇ  -  మయల్ు  :   team@kottapalli.in     

వెబసటైు  :   http://kottapalli.in  

రనునన 12 పరత్ుల్కస్ం డబ్బుబుల్న మనిఆరడరు/బయంక్ టరనుసఫరు ద్వార చల్లించ 
మీ   చరునామాను  పోస్ుటి/యససమమెస/ఇ-మయల్ు  ద్వార  తెల్యజేయండి. 

పుస్తకాల్ను  సాధారణ   పోస్ుటిలో పంపుతాం,

మీ  రచనల్ను  పోస్ుటి/ఇమయల్ు  రూపంలో   పంపండి.  బగుననవాట్ని    త్పపక 
పరచుర్సాతం!

ఇంటర్నట్లో  ఈ పుస్తకానిన వవధ ఫారమెటులోలి ఉచత్ంగా చదవ్వ్చుచ, 

డౌన్లిడు చేస్ుకవ్చుచ, అవ్స్రమనిపిస్త  మీ వాణిజేయత్ర 
కారయకరమాల్కస్ం మీ అంత్ట మీరే దీనిన ముద్రంచుకవ్చుచ! 

వవ్రల్క్ స్ందర్శించండి: "క్రయేట్వ్ కామన్స-షేర అలైక-నాన్ 
కమర్షయల లైసనుస”

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

సావాగత్ం!

కొత్తపల్లిలో  పిల్లిల్ రచనల్క్ ప్రధానయత్ ఉంటుంద్. ఈ పుస్తకంలో ద్ద్పు స్గం 
కథల్ు పిల్లిల్ు రసినవ; మిగిల్నవ పిల్లిల్కస్ం పెదదల్ు రసినవ.  బొమమెల్ు  వేసిన  
వాళ్ళుళు   మటుక్    యువ్క్ల్ు.  

పిల్లిల్ను కల్వ్టం, వాళ్ళలితో తెల్ుగులో కథల్ు  రయంచటం, బొమమెల్ు 
వేయంచటం, వాళ్ళుళు  పంపిన కథల్న, బొమమెల్న  స్ర్ద్ద్ద  మిగతా పిల్లిల్ందర్కీ  
నచేచటులి  పుస్తకాల్ుగా త్యారు చేయటం, ద్నికస్ం ఓపెన్ సోరుస  
ఉపకరణాల్ను వాడటం, కథల్న అందరూ ఉచత్ంగా చదువుక్నటులి  
ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందర్  మేల్ూ  కర్  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
పరపంచానిక్   సావాగత్ం !

ఏ ప ని- ఎ వ్ ర్ ద్ :

పరచురణ: కొత్తపల్లి పరచురణల్ు, చననకొత్తపల్లి
నిరవాహణ: స్త్య ఫౌండేష్న్, చనూనరు.

పరధాన స్ంప్దక్ల్ు: నారయణ
స్హ స్ంప్దకత్వాం: మంజునాథ
చతారల్ు: వీరంజనయుల్ు, అడవ రముడు
సాంకేతిక స్హకారం: ఆనంద, ల్క
వాణిజయం: మల్లికారుజున
గౌరవ్ స్ల్హద్రు: స్ుబ్బబురజు
అక్షర కూరుప: కొత్తపల్లి
అల్ంకరణ: యాకత్ూ  ఫైన్ ఆరటిస్ స్ుటిడియ, 

హైదరబదు. ఫను: 04042206233

ముదరణ: ముద్రకా ఆఫ్సట్ పిరంటరస, వజయవాడ 
ఫను : 08662579129

http://kottapalli.in/2012/06/welcome
http://kottapalli.in/
mailto:team@kottapalli.in
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

వి ష య  స్ ూ చి క
మ ు ం ద ు మా ట
తోట బాట.. స్ంపాదకీయం... 2

ధా రా వా హి క
నీతి చంద్రిక.. కందుకూరి వీరేశల్ంగం.. 5

పి ల లిల ు  రా సి న  క థ ల ు  
సోమరి పోత్ు విజయం... హేమంత...11

పెదదలమాట... మీనాక...15

అమమ  (కవిత్)... శ్రివాణ... 18

చెటుట-సొరతీగ... శరావాణ... 19

స్నేహ బంధం... స్ునీత్ బృందం... 22

పేదవారి బరత్ుకులు... జగదీశ...27

పుస్తకాలు చదవటం కథ... పూజ... 29

సాహస్ బాలలు... నాగారుజున...32

పె ద దల ు  రా సి న  క థ ల ు  
ఇందరధనస్ుసు రంగులు...ఝానీసురాణ... 37

స్దుగుణం-దురుగుణం...డ.సిరి... 40

నకక నేరిచిన పాఠం.. రూమీ చెపిపిన కథ... 46

ఆనెస్ట సాటల...ఆదూరి హైమవతి... 50

జింక-పుల్... బౌదధ కథ... 55

ఎవరి స్ంపద... నారాయణ... 58

అ వీ  ఇ వీ  
పదాల్నే వెత్కండ... కొత్తపల్లి... 45

స్ురవి-రిష...యువకెరటాలు...63

1



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

తో ట బా ట  
అనగనగా ఓ తోట- 

అస్లద్  తోట,  కాదో  తెలీదు.  ఏవో  కొన్నే  చెటలి  లాంటివి,  త్ుపపిల  లాంటివి  ఉనెనేై   త్పపి,  దాన్క 
న్జంగా  తోటకుండల్సున  లక్షణాలు  వేరే  ఏమీ  లేవ.   తోటలో  ఎకకడ  చూసినా  ఎండ 
మ్రిడులైపోయిన  చెటులి.  ఎండుటాకులు   ఇరుకుకననే   బోడ   కొమమలు.  కాల్బాటలోలి  న్ండ 
ఒత్ుతగా  రాల్పడపోయిన  గోధుమరంగు  ఆకులు.  ఎటు  చూసినా  దుముమ.  ఎడరిలో  వీచినటులి 
వేగంగా వీస్ుతననే  పొడగాల్. 

నీరసించి  పోయిన  చెటులి  త్మ  ఆకుల  బరువను  కూడ  మ్యలేక  పోత్ునెనేై.  ఎండపోయిన 
రెమమలు   గాల్క  కొటుటమిటాటడుత్ునానేయి.  ఎకకడ  ఒక  పిటటగాన్,  ఒక  జంత్ువ  గాన్ 
కానరావట్లిదు. 

పారిణంలేన్  ఆ తోటలో, ఒకరోజున  పుటిటందో చిటిట గడడి పువవా. పుటటగానే కళ్ళుళు తెరిచి అటూ ఇటూ 
చూసింద్. తోడుగా ఒకక పువ్వా కనబడలేదు. 

చూసి  చూసి  చిటిట  పువవా   త్న  చుటూట  ఎగిరే  ఎండుటాకులను  పలకరించింద్.   "ఏంటననేలూ, 

బాగునానేరా?!" అన్.  

జీవంలేన్  ఆకులు  మూల్గాయి-"  ఏం  బాగు  చెలీలి,  ఇద్గో  ఇటాలి   కొటుటకుపోత్ునానేం.  నువ్వా 
వచ్చివే పాపం, ఈ పాడు పరిపంచంలోక!" అంటూ అద్ ఇచ్చి జవాబు వినకనే ఎగిరిపోయాయి. 

ఆకుల్నే  ఎగరేస్ుకుపోత్ుననే  స్ుడ  గాల్  చిటిటపువవాన్  చూసి  ఎగతాళిగా  నవివాంద్-"ఏంట్,  మిడసి 
పడుత్ునానేవ?  కాలం కాన్ కాలంలో పుటిటంద్ చ్లక, ఇంకా ముచచిటులి  కావాలటనే,నీకు?" అన్ 
ఉరిమింద్. 
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చిటిట గడడి పువవా  పాపం,  చిననేబోయింద్.  కరింద్క వాల్  త్న  ముఖాన్నే   త్ల్లి రెమమలోలి దాచుకుననేద్. 

త్ల్లి  మొకక  దాన్నే  చూసి  న్టూటరిచింద్  "పాపం,  పిచిచిద్-  కాలం  కాన్  కాలంలో  పుటిటంద్.  దీన్క 
ఒకకతోడు కూడ లేదు" అనుకుంద్. 

అంత్లోనే  ఏమైందో మరి-  చలలిటి పిలలి గాలులు వీచ్యి.  ఆ గాల్క,  అంత్కు ముందుననే  గాల్క 
ఎంత్ తేడ!?  ఈ గాల్ గుస్గుస్లాడంద్- కొమమ కొమమనూ  ఊపి చెపిపింద్-"లేండమామ! లేండ! 

న్దర చ్ల్ంచి లేవండ! గొపపి స్మయం వచ్చిసింద్- ఇంకా న్దరపోతారా, ఎకకడనానే, గలీజుగా?!" 

అంద్. 

మరునాడు  చిటిట  గడడి  పువవా  లేచి  చూస్స్రిక   కొమమలనీనే   కొత్త  కొత్త  చిగుళ్ళుళు  తొడుకొకన్   సిగుగు  
పడుత్ునానేయి.  రెమమ రెమామ స్ంతోషంతో  మొగగులు వేస్ుతననేద్. 

"ఏమైంద్, ఏమంైద్" అంద్ గడడి పువవా. 
"పండగొచ్చిసింద్!  పండగొచ్చిసింద్!"  అననేద్  త్ల్లి  చెటుట  స్ంబరంగా.  అంత్లోనే  త్ుమమదలూ, 

తేనెటీగలూ 'ఝుం..ఝుం.." అంటూ ఎగిరొచిచి తిరగటం మొదలు పెటాటయి.  న్దరపోత్ుననే చిటిట 
చిటిట మొగగులు ఒకొకకకదానీనే అవి త్టిట లేపాయి- "శుభోదయం! లేవండ లేవండ! పండగ రోజులు 
వచ్చిశాయి  లేవండ!"  అనానేయి.   వాటి  మాటలు  విన్  వికసించిన  పువవాలోలించి  వెలువడన 
స్ువాస్నల్నే  మ్స్ుకెళ్ళూత  కొత్తగాల్  మహా  బరువెకక  మతెతకకంచింద్.  చిటిట  గడడి  పువవాక   మహా 
స్ంబరంగా  ఉంద్ ఇదంతా. 

అంత్లోనే ఓ మూలగా వేపచెటుట మీద్కొచిచి వాల్ందో కోయిల.  మరొకటి ఎగిరొచిచి మామిడ చెటుట 
మీద కూరుచిననేద్. వచ్చి రాగానే రెండూ పాటల పోటీ మొదలటాటయి.  

"కొత్త యుగం వచ్చిసింద్-లేవండోయ-లేవండోయ! 

స్ంతోషంగా మీరందరూ కళ్ళకళ్ళలాడండోయ! గలగల నవవాండోయ!" అన్ 
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అవి పాడే కొత్త పాటలు వింటూ చిటిట గడడిపువవాతో స్హా తోటలోన్ పూలనీనే పరవశించి పోయాయి. 

ఎకకడెకకడనుంచో ఎగిరొచిచిన పిటటలు  కలకలమంటూంట్, కొమమలనీనే  గలగలమనానేయి. 'కొత్త 
చిగుళ్ళుళు  తొడుగుదాం,  న్జంగానే  పండగ  వచ్చిసింద్!'  అన్  ఒకకటొకకటిగా   అన్నే  చెటూలి 
తొందరపడడియి. 

వస్ంత్ుడు   చ్సిన  ఈ  మాయాజాలంతో  చిటిట  పొటిట  పిలలిలు,  వాళ్ళలి  అమామనాననేలు  అందరూ 
ఇపుపిడు  తోటల  బాట  పటాటరు.  వాళ్ళలి  నవవాలతో   కలగలసిపోయిన  పూల  సొగస్ులు  మాగొపపిగా 
అన్పిస్ుతనానేయి.  

వస్ంత్ుడు కురిపించిన మంత్రపు జలులిలో త్డసి, తోటలనీనే   చివరించ్యి; ముగధమనోహరంగా 
త్యారయాయాయి.  ఆశలు  మ్స్ులు  వేస్  ఈ  స్మయంలో  మరి   మీరేం  చ్స్ుతనానేరు?  ఇంటలినే 
ఉనానేరా, పదండ, తోటబాట పటటండ! 

4

పిలలిలోలి స్ృజనాత్మకత్ స్హజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దాన్క ఊతాన్నేసాతయి. 

మాత్ృభాషలో ఇషటంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త, అటుపైెన అన్నే శాసాతరాలూ 
స్ులభంగా వంటపటుటతాయి- న్జం! అందుకన్ మీ పిలలిలోలి ఉననే కాలపిన్క శకతక పదును 
పెటటండ.  వాళ్ళలిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, బొమమలు వేస్ందుకు 
పోరిత్సుహించండ.  వాళ్ళళు రచనల్నే మాకు పంపండ.  కావాలన్పిస్త మీరే ఇలాంటి 
పతిరికనొకదాన్నే మొదలు పెటటండ- ఎలాగైనా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్ళలియ్యాలోగా వాళ్ళుళు చ్లా 
చ్లా తెలుగు కథల్నే చద్వేలా, రాస్లా చ్యండ.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోన్ కథలు 
నచుచితాయనే మా నమమకం- వీటిన్ వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిలలిల 
కథలు  ఏమనైా  ఉంట్  పన్గటుటకునెైనా  స్రే, మాకు  పంపండ.  వీలు   చ్స్ుకొన్   పరిచురిసాతం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
హంస్రాజు  సైనాయాలనీనే  కాక  పెటిటన  చిచుచి  కారణంగా  నశించ్యి.  చివరి  కోరికగా  అద్  త్న  కొడుకుక  
పటాటభిషేకం   చ్యమననేద్.  ఇక చదవండ, నీతి చంద్రికలో    'విగరిహం'  చివరి భాగం... 

మూలం: కీ.శే . కందుకూరి వీరేషల్ంగం,                    స్రళీకరణ: ఘడయారం వేంకట నారాయణ శరమ 

హంస్రాజు  మాటలు  విన్   స్నాన్   ఇటాలి 
అనుకుననేద్- "ఎంత్వాడెైనాగానీ  చ్వనుండ 
త్పిపించుకోలేడు.   ఏనాటికెైనా  ఈ  శరీరం 
అనేద్  మటిటపాలు  కావలసింద.  అసిథిరం 
అయిన  ఈ  శరీరం  కోస్ం  స్ుసిథిరం  అయిన 
కీరితన్  కోలోపియ్దెందుకు?  'యజమాన్ 
చెపిపిన  పన్చ్స్ూత  చన్పోయినస్వకుడు 

పుణయాలోకాలకు  వెళ్తడు'  అన్  పెదదలు 
అంటారు. ఈ శరీరం ఎపపిటికెైనా పోవలసినద 
కదా,  దీన్న్  ఇపుపిడే  విడచ్ందుకు  భయం 
ఏల?  పరిభువకోస్ం  పారిణతాయాగం  చ్సి 
కీరితనొందెదనుగాక .  ఏనుగు చెవల అంచులు 
అనుక్షణం  కదులుత్ూ  ఉండేటటులి, 
స్ంపదలనేవి  ఎలలిపుపిడూ  చంచలంగా 
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ఉంటాయి.  ఇక  శరదృత్ువలో  మరిస్ 
మరుపులవంటివి  ఈ  శరీరాలు.   ఈ 
యవవానం  అనేద్  నీటి  అలల  మాద్రి 
అశాశవాత్మైనద.  న్ననే చూసినవాడు ఇవావాళ్ళ 
కానరాడు.   మనం   ఉనానే-పోయినా,  మన 
పేరుమాత్రం  పోకుండ న్లుస్ుతంద్.  

ఏ రకంగాచూసినా పరిభువలవారు 
రక్షణీయులే.   'పరిభువ,  మంతిరి,  మిత్ురిడు, 

ధనాగారము,  రాజయాము,  కోట,  బలం'  అనే 
ఏడు  అంగాలలోనూ  ముఖ్యామైనవాడు  రాజ. 

మిగిల్నవి  ఎంత్  బలంగా  ఉననేపపిటికీ,  రాజు 
అననేవాడే   లేనపుపిడు   అవేవీ  న్లువవ.  దవ 

వెైదుయాడు  ధనవాంత్రి  కూడ  ఆయువ 
మూడనవాడక  ఏం  వెైదయాం   చ్యగలడు? 

పదమం  స్ూరుయాన్పైె  ఆధారపడనటులిగా, 

లోకమంతా  రాజుయొకక  క్షేమము- 

దీనత్వాములను  అనుస్రించి  అభివృద్ధ 
చెందటమ్,  నాశనమవవాటమ్ 
జరుగుత్ూంటుంద్..." అన్  అద్ ఇంకా ఏదో 
అనుకుంటూండగానే  చిత్రవరుణుడ  స్నాపతి 
అయిన  తామారిచూడుడు  త్న  కోడపుంజుల 
స్నతో వాళ్ళలిమీద్క వచిచి పడంద్.  

కోడక,  హంస్కు  అపుపిడు  భయంకరమైన 
యుదధం  జరిగింద్.   వెలులివలతితన  శౌరయాంతో, 

గలుపునొంద  త్లపులతో  అవిరెండూ 
ఘోరంగా  పోరాడయి.   రెండూ  వెనుకకు 
జరిగి,  మళీళు  ముందుకు  దూక,  ఎగిరి, 

కాళ్ళళుతో  శత్ురివన్  అదరకొటిటనటులి  చరచి, 

అరుస్ూత  పరుగతిత  వచిచి,  ముకుకను 
ముకుకతో  పొడచి,  రెకకలతో  మ్ద్,  శత్ురివ 
శరీరాన్నే  చింపుత్ూ,  వాడ  గోళ్ళలితో  శత్ురివ 
ఒంటిన్  రకుకత్ూ,  నెత్ుతరుతో  రెండంటి 
శరీరాలూ  ఎరరిబడగా,  రెకకలుగల  మహా 
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పరవాతాలమాద్రి,  అవి  రెండూ   ఆకాశాన్క 
ఎగిరినాయి.  

వాటి రెకకలకు అయిన గాయాలనుండ 
భోరునకారే  రకతం  మేఘాలనుండ  కురిస్ 
నీటిజలులిన్ పోల్ంద్.  ఆ విధంగా హంస్-కోడ 
ఒకదాన్నొకటి  లక్షయా   పెటటక,  చ్లాస్పు 
యుదధంచ్సి  ,  తిరిగి నేలమీదకు దూక  - ఇటాలి 
వెనుకంజ  వేయకుండ   కొంత్స్పు 
పోరాడనాయి.  

అటుపైెన  అంత్కంత్కూ  హంస్రాజు  శకత 
స్ననేగిలులిత్ూ  వచిచింద్.   దాన్నే  గమన్ంచిన 
కోడపుంజుల నాయకుడు త్నద్ పైెచ్యికాగా, 

మరుపు  మరిసినటులి  హిరణయాగరుభుడమీదక 

దూక  త్న  రెకకలతో  హంస్  త్లను  గటిటగా 
మ్ద్ంద్.   ఆ  తాకడకంట్  శత్ురివ  నవివాన 
నవవా  చిచుచిలాగా  హంస్రాజు  మనస్ును 
దహించింద్.  జూలును పీకనపుపిడు సింహాన్క 
ఎంత్  కోపం  వస్ుతందో  ఆ  స్మయంలో 
హంస్రాజుకు అంత్ కోపం వచిచింద్.  

ఆ  కోపంలో  అద్  త్న  దగగురలో  ఉననే 
శత్ురిసైనాయాన్నే  కొందరిన్  త్టాలున 
చంపివేసింద్.  అంత్లో  కోడపుంజు  హంస్ను 
ఎగిరి  త్ననేడంతో  అద్  పలలిటీలుకొటిట  ద్గుగున 
స్ంభాల్ంచుకుననేద్.   కోరిధంతో  దాన్ 
కనుబొమలు  ముడపడడియి.   తోక  రెకకలు 
మల్పడడియి.   మడ  సాగింద్.   వేటుపడద 
పామువల  రొపుపిత్ూ  అద్  లేచిన్లబడేందుకు 
పరియతినేంచింద్.  

దాన్నే చూసి శత్ురిస్నాపతి అయిన వీరవరుడు 
రోషంతోటీ,  కోరిధంతోటీ  పరుగున  వచిచి 
మరుపులు  మరిస్  చూపులు  అత్న్పైె  న్ల్పి, 

మీద్క దూక త్న ముకుకతో పొడచి,  గోళ్ళళుతో 
రకక,  కాళ్ళలితో  త్న్నే  చివరకు  దాన్న్  మటిట 
కరిపించింద్.  ఆ  విధంగా  కోడక  స్హాయంగా 

7



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

దాడచ్సిన  వీరవరుడన్  చూసి  ఆ  హంస్రాజు 
భయం  ముపిపిరికొనగా  పారిణాలమీద  తీపితో 
పారిపోయి, నీళ్ళళులోక దూకంద్.  

ఆ  విధంగా  త్మ  యుదధం  అంతా  వృధా 
అవటానీనే  ,  త్మ  హంస్రాజు  ఓడపోవటానీనే 
గమన్ంచిన  సారస్పక(స్నాపతి)  కోఫంతో 
పెచచిరిల్లింద్.   శత్ురిమూకలనీనే  ఆవేశంగా 
చుటుటముటిటనా  లకకచ్యక, 

పరిళ్ళయకాలంలో  దారుణ  మారణకాండకు 
కారణమైన   యమున్లాగా  మహా  కోపంతో 
ఉగరిమూరిత అయి అనేక పక్షులను యమపురిక 
పంపించింద్. 

చూసినవారంతా  మచుచికునేటులి,  ఏటిక 
ఎదురీద్నటులి  అటాలి    చిత్రవరుణుడ  సనైాయాన్నే 
ఎదురొకన్,  వీరవిహారం  చ్సి,  శత్ురివలకు 
చూడ  శకయాం  కాన్దెై,  రణరంగమంత్టా 
కొవ్వా-మాంసాలు  చెలాలిచెదరుగా  పడేటటులి 
చ్సి, రకతపుట్రులు పారించింద్.  ఆ విధంగా, 

వెనునే  చూపక,  యముడు ఆడంచ్  యంత్రపు 
బొమమలవంటి  శత్ురిమూకలను సింహబలంతో 
పీనుగులు  గావించి,  ఎదురులేక 

స్ంచరించింద్. 

ఆ విధంగా చ్వగా మిగిల్న పక్షుల గుంపులు 
భయంతో  వెనుకకు  పారివచిచి,  త్న  వెనుక 
దాగటం,  అన్నే  ద్కుకలా  త్న  సనైయా 
స్మూహాలు  చచిచిపడనవీ,  చచిచిన  వాటి  వలే 
పడ   ఉననేవీ  అవవాటం  చూసి,  విచ్రపడ, 

నెమల్రాజు  తానే  స్వాయంగా  స్నలను 
పురికొల్పి ముందుండ నడపించింద్.  

ఒకకసారిగా  నెమలీ,  దాన్  మంతీరి   బెగుగురుపక 
పైెక  దూక,  దాన్  శకతన్  హరించినాయి.   చ్వ 
త్గిగునా  పౌరుషము  త్గగున్  ఆ  స్నాన్  ఇంకా 
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వేలాద్  శత్ురివలను  స్ంహరించి,  త్న  శకత 
పూరితగా  స్ననేగిలలిగా,  త్ూగుత్ూ, 

అరకనునేలతో,  కొస్పారిణంతో  నేలమీద 
పడపోయింద్.   అపుపిడు  ఆ  నెమల్రాజు 
పురివిపిపివచిచి,  త్న  రెకకలతో,  కాళ్ళళుతో 
వీరవరుడన్  మొతితంద్.   దాంతో  వీరవరుడ 
పారిణాలు  అనంత్వాయువలోలి  కల్సిపోయి 
అద్  వీరమరణం  చెంద్ంద్.   చిత్రవరుణుడు 
మహదానందంతో సింహనాదం చ్సింద్. 

ఆ  విధంగా  చిత్రవరుణుడు  విజయంతో 
స్మకూరిన  ఉలాలిస్ంతో   పరికాశిస్ూత, 
శత్ురివలకోటలోక  పరివేశించి, 

రాచనగరునంత్టినీ  కొలలిగొటిటంద్. 

మనస్ులోలి  వెల్లివిరిసిన  స్ంతోషం 
ముఖాలవరకూ  పరికాశింపచ్యగా, 

స్ంతోషంతో ఉబ్బినదెై "జయ జయ" రావాలు 
భూమాయాకాశాలను  న్ంపివేయగా,  త్న 
మంత్ురిలనూ,  సైనాయానీనే వెంటపెటుటకొన్ రోజూ 
ఆగకుండ  పరియాణస్ూత  త్న  రాజధాన్న్ 
చ్రింద్. 

అటుపైెన   తాను  అతి  కషటం  మీద 

స్ంపాద్ంచుకుననే  విజయం 
సారధకమయ్యాటటులి,  అంత్ులేన్  స్ంతోషంతో 
రాజాయాన్నే పరిపాల్స్ూత స్ుఖ్ంగా ఉననేద్.."    

-అన్  విషుణు శరమ పక   జాత్ులకు మధయా   జరిగిన 
యుదాధన్నే  ఆసాంత్ం  వివరించి, 

"యువరాజులారా,  యుదధం  అననేద్ 
పరిజలందరికీ  పరిళ్ళయంతో  స్మానమైన 
వినాశనాన్నే  తెచిచిపెడుత్ుంద్.  కాబటిట, 
ఏనాడూ   మీకెై  మీరు  యుదాధన్క  కాలు 
దువవాకండ.  పరిజలను  ఆపదలపాలు  చ్యక, 

బాధలకు  గురిచెయయాక,  నేరుపితో  పరిపాలన 
సాగించండ!"  అన్బోధించ్డు. 

9
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రాజపుత్ురిలు  ఈ  కథ  విన్,  అంత్ులేన్ 
స్ంతోషంతో  విషుణుశరమను  పలువిధాలుగా 
కొన్యాడరు.(కందుకూరి  వీరేశల్ంగం 

రచించిన  నీతిచంద్రికలో  'విగరిహం'  అనే  నాలగువ 
అధాయాయం  ముగిసింద్.  ఐదవ  భాగమయిన 
'స్ంధి' వచ్చిసారి  చూదాదం..)   

10

మిరియగింజ చూడ  మీద నలలిగ నుండు
గొరిక  చూడ  లోన  జురుకు  మనును
స్జజునులగు వారి  సారమిటులిండుర
విశవాదాభి రామ  వినురవేమ

భావం:  మిరియపు గింజ చూస్ందుకు  నలలిగా ఉంటుంద్. దాన్నే 
కొరిక తింట్ నాలుక చురుకుకమంటుంద్ కూడ. కానీ అద్ 
చ్లా మేలు చ్స్ వస్ుతవ! అలాగ, మన ఈ  పరిపంచంలో 
మంచివాళ్ళుళు కూడ  ఆ మిరియపు గింజ లాంటివారే.  పెైక 
కఠినంగాను, ఘాటుగాను కన్పించినా,  వారు మేలే చ్సాతరు.

నేరనననేవాడు  నెరజాణ  మహిలోన
నేరుతనననేవాడు న్ందజెందు
ఊరుకుననేవాడె యుత్తమయోగిరా!

విశవాదాభి రామ  వినురవేమ

భావం: 'నాకు తెల్యదు' అన్ పన్నుండ త్పిపించుకునేవాడు  
'మ్స్గాడు- అతి తెల్వి వాడు' అన్పించుకుంటాడు.  

'నేరుచికుంటునానే' అంటూ చ్స్వాడు  త్పుపిలు చ్సి, న్ందల 
పాలవతాడు.  ఏమీ అనకుండ పన్ చ్సినవాడే ఉత్తముడు. 

పలుమరు స్జజునుండు  పిరియ భాషల పలుక- కఠోర వాకయాముల
పలుక డొకానొకపుపి డవి పల్కన  గీడును గాదు న్కకమే-

చలువకు వచిచి  మేఘుడొక జాడను  దా వడగండలి  రాల్చినన
శిలలగునౌటు?  వేగిరమ  శ్త్ల  నీరము గాక  భాస్కరా?!

భావం:  ఒకోకసారి మేఘాలు వడగళ్ళళును రాల్చినా,  అవి  కరిగి చలలిన్ నీళ్ళళుయి  మనకు మేలు చ్సాతయి త్పపి, 

రాళ్ళళువవావ.  అలాగ  మంచివాడు కూడ  ఒకోకసారి  కఠినంగా మాటాలిడతాడు-  దాన్ వలలి  ఇత్రులకు  మేలే 
జరుగుత్ుంద్ త్పపి, కీడు జరగదు.

మంచి పదయాం
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     సో మ రి పో త్ ు  వి జ య ం  
'అబబి! నా సోమరి త్నమూ   ఇలా వద్ల్తే  ఎంత్ బాగుండు ' అన్పిస్ుతననేద్ కదూ..? ఆశ..దోశ..! 

రచన  : బ్. హేమంత , 6 వ త్రగతి,  నారాయణ టెకోనే స్ూకల,  విజయవాడ. 

 సాయం:  బ్. వెైషణువి, 8 వ త్రగతి . 

గంగినపల్లిలో   న్వసించ్   సోమిరాజుకు  శరీరం 
అయితే  బాగా బలంగా  పెరిగింద్  గానీ,  వాడక 
మా చెడడి బదధకం.  కోరి  ఏ  పనీ చ్స్వాడు కాదు. 

పుటటగానే  త్ండరి  చన్పోవటం;   'త్ండరి  లేడు 
గదా'  అన్,  త్ల్లి  వాడన్  అతి  గారాబం 
చ్యటం  జరిగింద్.   ఆ  అతి  గారాబం  వలలి 
వాడు   ఇటాలి   సోమరిపోత్ుగా 

త్యారయాయాడు.  

వాడ సోమరిపోత్ు త్నం గురించి ఎనోనే కథలు 
పరిచ్రంలో ఉండేవి.  'సోమరిపోత్ుల రారాజు' 

అన్,  వీలైతే  కొన్నే  స్ంవత్సురాల  వరకు  వాడు 
ఒకక  అడుగు  కూడ   కరింద  వేయకుండ 
బరత్ుకుతాడనీ  రకరకాలుగా  చెపుపికునేవాళ్ళుళు 
అంతా. 

11



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

వాడ  సోమరిపోత్ుత్నం   గురించి 
తెలుస్ుకుననే  రాజుగారు,  ఒకరోజు   వాడన్ 
పిల్పించ్రు.   "ఎందుకలా  సోమరిగా 
కూరుచింటునానేవ?  ఏదెైనా  పన్  చెయాయాల్. 

నేను  నీకు  చకకన్  పన్  ఒకటి  ఇసాతను- 

చ్సాతవా?" అన్ అడగారు.  
సోమరిపోత్ుక  ఏం  చెపాపిలో  తోచలేదు. 

రాజుగారి  మాటను  తీసయయాటం  ఎలాగ? 

అందుకన్  వాడు  నీళ్ళుళు  నములుత్ూ   "మా 
అమమను అడగి చెపుతా" అనానేడు. రాజుగారు 
నవావారు.  "మీ  అమేమ   నాయనా,  నీకు  పన్ 
ఇమమననేద్! ఇపుపిడు చెపుపి,  ఏం  పన్ చ్సాతవో" 

అనానేరు. 

" 'సోమరిపోత్ు  పన్'  లాంటిద్  ఏదెైనా  ఉంట్ 
ఇపిపించండ"  అన్  అడుగుదామనుకునానేడు 
సోమిరాజు.   కానీ  ఏం  స్మసోయా  గాన్,  వాడ 
నోరు  పెగలనే   లేదు! 

"స్రే,  నువేవామీ  తేలుచికోలేకుండ  ఉనానేవ 
గనక,  నీకు  త్గిన  ఉదోయాగాన్నే  మేమే 
న్రణుయిసాతం-  నువవా   ఈ  రోజు  నుండ  మా 
సనై్కుడవి"  అన్  రాజుగారు  వాడన్   త్న 

సనైయాంలో    చ్రుచికునానేడు.   సనైాయాధికారి 
వాడక  ఒక  గురారిన్నే   చూస్ుకునే  బాధయాత్ను 
అపపిగించ్డు-"నీకు  నచిచిన  గురారిన్నే  నువేవా 
ఎంపిక చ్స్ుకో" అన్. 

సోమరిపోత్ు సోమిరాజు ఆలోచించ్డు: 

"గురారిన్నే   చూస్ుకోవటం  అంట్  మామూలు 
స్ంగతి  కాదు.  పైెగా  యుదాధలు  అవీ 
వచిచినపుపిడు  వాటివెంట  మనమూ  పోవాల్సు 
వస్త కషటం. ఆ కషటం నుండ త్పిపించుకోవాలంట్ 
ఇపుపిడు  వీలైనంత్  చెత్త  గురారిన్నే  ఎంపిక 
చ్స్ుకోవాల్.  ఏదెైనా  కుంటి  గురరిం 
దొరుకుత్ుందమ్  చూసాతను.  దానేనే  ఎంపిక 
చ్స్ుకుంటాను.." అన్. 
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రాజుగారి  గురారిల  శాలలో  వాడక   ఖ్చిచిత్ంగా 
అలాంటి  గురరిమే  ఒకటి  కనబడంద్.  ఒక 
కాలును   పైెక  ఎతిత   గడడి  మేస్ుతననేదద్.  దాన్నే 
చూడగానే  సోమిరాజు  ముఖ్ం  వికసించింద్. 

వెంటనే దాన్నే ఎంచుకునానేడు. 

అత్న్నే గమన్స్ుతననే రాజుగారి అశవాపాలకుడు 
వెంటనే  రాజుగారిక  కబురు  పంపాడు: 

"మహాపరిభూ!  ఇత్ను  సామానుయాడు  కాడు. 

అన్నే   చెత్త  గురారిల  నడుమ,  వాడు   మన 
పంచకలాయాణనే  ఎలా  ఎంపిక  చ్స్ుకోగల్గాడో 
నాకు  అంత్ు  చికకకుండ  ఉంద్!"  అన్. 

న్జంగానే  అద్  గొపపి మేలుజాతి గురరిం మరి! 

అద్  విననే రాజుగారిక చ్లా స్ంతోషం వేసింద్. 

అందరూ  సోమరిపోత్ు  అనుకునే  సోమిరాజు 
ఏమంత్  తెల్విలేన్  వాడు  కాదనీ,  అవకాశం 
ఇస్త  బాగా అభివృద్ధలోక  రాగలడనీ ఆయనకు 
నమమకం కుద్రింద్. 

అంత్లోనే   పొరుగు  దశపు  రాజు   ఒకడు  వారి 
రాజయాం  మీద్క  దండెతిత  వచ్చిడు.  ఇరు 
రాజాయాలకూ   యుదధం  మొదలైంద్. 

సనై్కులందరికీ   యుదధంలో  పాల్గునమన్ 

ఆదశాలు  అందసాగినెై.  పరితి  సనై్కుడూ 
వయాకతగత్ంగా  సనైాయాధికారిన్  కల్సి,  త్న  వంత్ు 
ఆదశాలను   స్వాయంగా  అందుకోవలసి 
ఉంటుంద్. 

సోమిరాజుకు భయం వేసింద్. "త్న కుంటి 
గురారిన్నే  త్ను  ఎక్కద్  ఎననేడు,  అద్  త్నను 
సనైాయాధికారిన్  కల్స్ద్  ఎననేడు?  యుదధం 
చ్స్దెననేడు?" అనుకొన్, వాడు   అందరికంట్ 
వెనుక  బయలుదరి,  అలస్యాంగా  గురరిం 
ఎకాకడు. 

అటు  వాడు  ఇంకా  ఎకాకడో  లేదో, 

పంచకళ్యాణ  పరుగులు  పెటిటంద్.  గబగబా 
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సనైాయాధికారి  ముందుకు  పోయి  న్లబడంద్. 

మిగిల్న  గురారిలనీనే   త్పుపికొన్  దాన్క  దారి 
వద్లాయి! 

సోమిరాజుకు  ద్కుకతోచలేదు.  వాడక  తెల్వి 
వచ్చింత్లో  వాడు  సనైాయాధికారి  ముందు 
న్లబడ  ఉనానేడు.  సనైాయాధికారి  వాడన్ 
మచుచికొన్,  వెయియా  మంద్  సనై్కులను 
ముందుండ నడపే బాధయాత్ను  అపపిగించ్డు. 

సోమిరాజు  ఏడుపు  ముఖ్ం  పెటుటకొన్  త్న 
గురరిం  ఎకీక  ఎకకగానే  అద్  ఈసారి  నేరుగా 
యుదధభూమిక్  పరుగు  పెటిటంద్. 

గురారిలన్నేంటికంట్  ముందుకు  ఉరికంద్. 

దాన్నే  చూసి  మిగిల్న  గురారిలనీనే  వేగం  పెంచి 
దాన్నే అనుస్రించ్యి. 

సోమరిపోత్ు  హడల్పోయాడు.  ఎలాగైనా 
గురరిం  మీద్  నుండ  కంద్క 
దూక్యాలనుకునానేడు.  వెంటనే  గురారిన్నే 
స్ననేగా,  పొడవగా  ఉండే   రెండు  తాటి  చెటలి 
మధయాకు  పోన్చ్చిడు.  "రెండు  చెటలినూ  త్న 
రెండు  చ్త్ులతో  పటుటకుంట్  గబుకుకన 

గురరిం  ద్గి పోవచుచి" అనుకునానేడు వాడు.  

అయితే  సోమిరాజు  అలా  ఆ  చెటలిను 
పటుటకోగానే,  అవి  రెండూ  ఊడ  అత్న్ 
చ్త్ులోలిక  వచ్చిసాయి!  మరుక్షణం   అత్న్ 
వెనక ఉననే   సైన్కులందరూ   కత్ుతలు,  బలేలిలు 
పైెకెతిత  "జయహ!  శత్ృ  కరషణ  సోమిరాజ 
బహదూదర్కీ, జె!ై" అన్  అరిచ్రు. 
అద్  చూసిన  శత్ురి  సనైయాం  వాళ్ళుళు,అంత్ 
బలవంత్ున్తో  యుదధం  చెయయాడం  త్మవలలి 
కాదన్  భయంతో  అకకడనుండ 
పారిపోయారు! 

రాజుగారు  త్క్షణం   సోమరిపోత్ు 
సోమిరాజుకు    సనైాయాధికారిగా  పదోననేతి 
కల్పించ్రు.  సోమిరాజుకు  "సోమిరాజ 
బహదూదర్" అన్ బ్రుదుకూడ ఇచ్చిరు! 
దాంతో   సోమిరాజుకు  ఎంత్  అయిషటం 
అయినా  ఇక    సైనయాంలో   మరింత్  పన్  చ్యక 
త్పిపింద్  కాదు.  పన్లో  పడ-పడ,   కరమంగా 
వాడ  సోమరిపోత్ుత్నమూ   పూరితగా 
వద్ల్ంద్!
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పె ద దల  మా ట
'పెదదల  మాట-చద్ద  మూట  '  అన్  సామత్.  'పెదదవాళ్ళుళు  చెపిపిన  మాట  వినాల్  '  అన్.  కానీ  మరి,   న్జంగా  
ఎపుపిడూ   పెదదవాళ్ళుళు   చెపిపిన  మాట  వినాల్సుంద నంటారా...? 

రచన: సి. మీనాక, 8 వ త్రగతి, పరితిభ మ్డల స్ూకల, జహీరాబాదు.

సౌజనయాం: మన లైబరరీ, జహీరాబాదు

అనగా అనగా ఒక అడవి ఉండేద్. 

ఆ అడవిలో ఓ పెదద చెటుట ఉండేద్.

ఆ చెటుటకో తొరరి ఉండేద్.

ఆ తొరరిలో ఒక  ముస్ల్ గుడలిగూబ ఉండేద్.

అద్ చ్లా మంచిద్, తెల్వైెనద్. అందరికీ సాయం చ్స్ద్.
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ఆ అడవిలో లకకలేనన్నే పూలు ఉండేవి.

ఎనోనే కాయలు కాస్వి.  

ఏ  చెటుటకు  చూసినా  పండులి,  గుత్ుతలు 
గుత్ుతలు గా వేళ్ళుడుత్ుండేవి.

 ఓసారి  ఆ  అడవిలోక  ఒక  రామచిలుక 
వచిచింద్. అపపిటివరకూ అద్  పటనేంలోనే, 

ఎవరి  ఇంటలినో  ఓ  పంజరంలోబరతికంద్. 

దాన్క  అడవి  గురించి  అస్సులు  ఏమీ 
తెలీదు.
అయితే  ఆ స్ంగతి చెపుపికోవాలంట్ దాన్క 
నామ్ష.   త్నకు  అనీనే  తెల్సినటులి 

నటిదాదమనుకుననేదద్.

అడవిలోక  వచ్చి  రాగానే  గుడలిగూబను  పలకరించింద్-  “ఏంటి  మామా?!  కులాసానా? 

అందరూ  బాగునానేరా?  నేను  పటనేం  నుండ  వచ్చిను  మిమమల్నే  అందరీనే  చూసిపోదామన్; 

మన అడవిలో  దొరిక్ పళ్ళళునీనే తిందామన్!” అన్.

 "పళ్ళళునీనే  తినదుదరో  అలులిడూ!”  అంద్  గుడలిగూబ.  "మిలమిలా  మరిస్వనీనే  మంచి  పళ్ళుళు 
కాదు.  ఎరరిగా  బురరిగా  కన్పిసాత  ఉనానేయన్  ఎగబడ  తినేవ  జాగరిత్త,  విషపు  పళ్ళుళుంటాయి!” 

చెపిపింద్.

“నాకు తెలీదా, ఆ మాత్రం?!” అంద్ చిలుక.
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“ముస్ల్ వాళ్ళలింతా ఇంతే, చ్దస్తం!” అనుకుననేద్ చిలుక.  అడవంతా తిరిగి, ఏవేవో పళ్ళుళు 
తిననేద్. “అనీనే కొరిక చూడల్" అనుకొన్, న్జంగానే అనీనేకొరిక చూసింద్.

ఓ  గంటస్పు  అటాలి  తిరిగి  తిరిగి  ఏమేం 
తిననేదో-  కడుపులో  గడబ్డ  మొదలు 
అయియాంద్.  కళ్ళుళు  మస్క  బారాయి.  త్ల 
తిరిగింద్-   దాన్  అదృషటం   బాగుండ, 

గుడలిగూబ   ఉండే  చెటుట  ముందుక్  వచిచి 
నేలబారుగా పడపోయింద్.

"శబదం  ఏంటా!?”  అన్  లేచి  వచిచి  చూసింద్ 
గుడలిగూబ  .   ఎదురుగా  నేలమీద  చిలుక- 

గుడులి తేలవేసి పడ ఉననేద్.

వెంటనే  అద్  త్నకు  తెల్సిన   మందు  ఆకులు  తెచిచి,  నూరి  దాన్  ముకుకలో  పిండంద్. 

చిలుక పారిణాలను కాపాడంద్.

లేచి కూరుచిననే చిలుక  త్న అవివేకాన్క సిగుగుపడ  త్లవంచుకుంద్.  “తెలీనపుపిడు ఎవరనానే 
పెదదవాళ్ళుళు చెబ్తే వినాల్రా అలులిడూ" అన్ గుడలిగూబ అంట్ "న్జమే" అన్పించింద్ దాన్క 
ఇపుపిడు!
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అ మ మ  క వి త్  
ఇంటిక,  అమమక దూరంగా  ఉననే   ఓ  చిననే   కవయితిరి  ఘోషనా ఇద్?!  ఏమ్,  ఇద్  చద్వాక మటుకు   మాకో  
స్ందహం వచిచింద్-  'అమమక బొమమ రైెమ్ అవత్ుందా, కాదా?!' అన్. మీరేమంటారు? 

రచన: ఎస. శ్రివాణ, ల్లీలి/ ఎన్మిదవ త్రగతి, అరవింద హైస్ూకల, కుంచనపల్లి. 

ననునే ఈ లోకాన్క పరిచయం చ్సిన మా అమమ 
నా కలల నాటకంలో ఓ పరిధాన బొమమ 
అమమను నాకు పరిసాద్ంచిన ఆ దెైవం 
మా అమమను నాకు అంద్ంచి, కోరికలు నెరవేరిచిన 'ద్వెవాల దీపం' 

నా నేస్తం మా అమమ, నా పారిణం మా అమమ 
నాకు ఊపిరి పోసిన దవదూత్ మా అమమ 

తొమిమద్ నెలలు నీ కడుపులో దాచుకున్ పోషంచ్వ 
నీ వృదాధపయాంలో నీకు ఆధారం అవతానన్ అనుకుంటావ 
వెచచిన్ నీ ఒడలో పడుకోవాలన్ ఉంద్ 
కానీ ఎద్గిన వయస్ు, తిరిగిన  కాలం ననునే నీ ఒడక దూరం చ్శాయి.  

మళీళు జనమంటూ ఉంట్, మళీళు నీ పుత్తడ బొమమలానే పుడతాను 
మళీలి  మళీళు  నీ గారం, నీ  పేరిమ  ఆసావాద్సాతను. 
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         చె ట ు ట - సొ ర తీ గ  
రచన: యం. శరావాణ, 6 వ త్రగతి, శ్రి విజాఞాన విహార పాఠశాల, విజయవాడ.  

అనగనగా ఒక అడవి.  ఆ అడవిలో చ్లా చెటులి 
ఉండేవి  .  ఆ  చెటలిలోలి  సొర  తీగలు,  పెదద  పెదద 
మామిడ చెటులి ఉండేవి.  

సొరతీగలు  స్ననేగా  ఉంటాయి  కదా, 

సోల్పోత్ూ?  అందుకన్  అవి   ఎపుపిడూ   పెదద 
చెటలిన్   అలులికొన్  ఉండేవి.  మామిడ  చెటులి 
మాత్రం  గటిటగా, బలంగా న్లబడ ఉండేవి. 

వాటిన్  చూస్త  మామిడ  చెటలికు  చులకన. 

"మీరు  ఎపుపిడూ  ఇంతేనా?  ఇలానే  బకకగా 
ఉంటారా? చిననే గాల్ వస్త కంద పడపోతారు!" 

అన్ ఎగతాళి చ్స్ూత  ఉండేవి. 

సొరతీగలక  పాపం   ఏం  జవాబు  ఇవావాలో 
తెల్స్ద్ కాదు. 

"దవడు  మమమల్నే  ఇటాలి  పుటిటంచ్డెందుకో? 
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మామిడ చెటలిలాగా బలంగా త్యారవావాలంట్ 
ఏం  చ్యాలో!"  అన్  అవి  మౌనంగా 
ఏడుచికుంటూ ఉండేవి. 

కొనానేళ్ళలికు ఆ తీగలక  చకకన్ అందమైన పూలు 
పూచ్యి.   ఆ  పూలనుండ  వచ్చి  కాయల 
కోస్ం  ఎదురుచూడటం  మొదలు  పెటాటయి 
సొరతీగలు. 

"అబోబి!  పిలలిలకోస్ం  ఎదురు  చూస్ుతనానేరా? 

మీ  పిలలిల  గురించి  ఇంక  ఏం  అంటాంలే,  మీరే 
ఇటాలి  ఉంట్  మీ  పిలలిలు  ఎటాలి  ఉంటాయో,  ఇక 
చెపిపినట్లి"  అన్  దెపపిటం  మొదలుపెటాటయి 
మామిడ చెటులి. 

"న్జంగానే  మా  పిలలిలు  బలహీనంగా 
పుడతాయ్మ్!   మాకస్లు  కాయలంటూ 
ఏవెైనా  వసాతయో,  రావో"  అన్ 
భయపడసాగాయి సొరతీగలు. 

మలలిగా   సొర  పిందెలు   కాశాయి.  చిటిట  చిటిట 
పిందెలు..మామిడ  చెటులి  వాటిన్  చూసి 
నవావాయి.  "మేం  చెపపిలేదూ?  ఇంతే, 

బలహీనపు   త్లులిలు-బలహీనపు  పిలలిలు!" 
అనానేయి. 

అంత్లో  పెదద  గాల్వాన  వచిచింద్.  ఎకకడలేన్ 
వేగంతో  గాలులు  వీచ్యి.  భీభత్సుం 
జరిగింద్. ఎకకడ పడతే అకకడ విరిగి పడడియి 
మామిడ కొమమలు. 

సొర పిందెలు మటుకు  తీగల్నే అంటిపెటుటకొనే 
ఉనానేయి. త్రావాత్  వారం రోజులోలి  అవి  కాసాత 
పెరిగి  పెదదయాయాయి.   లావగా 
త్యారయాయాయి. 

అటుగా  ఎగురుకుంటూ   వచిచిన  స్తాకోక 
చిలుకలు   సొర  పూలపైె  వాల్  చెపుపికునానేయి- 

"సొరకాయలు  ఎంత్  బాగా  వచ్చియో 
చూడు!  పాపం  పొగరుమ్త్ు  మామిళ్ళళు 
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కొమమలనీనే   విరిగి  పోయాయి. 

అణకువతోఉండటం  అందుక్నట, 

మంచిద్!" అన్. 

అద్  విననే   పెదద  చెటలినీనే  కొమమలు  వంచుకొన్ 

అనుకునానేయి  "న్జమే,  రూపాన్నే  చూసి 
ఎవవారిచిననేబుచచికూడదు. 

పొగరుమ్త్ుత్నం  అస్సులు  మంచిద్  కాదు" 

అన్.
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బె తె తడు !

పరిపంచ పటాన్నే వివరించ్క , సోషల టీచరు  :   రాజూ!  భారత - అమరికా ల మధయా దూరం స్ుమారుగా 
ఎంత్?

రాజు: ఆ .. ఆ... జానెడుకు కొంచెం ఎకుకవ,  మూరెడుకు కొంచెం త్కుకవగా ఉననేటులి కనబడుతోంద్ 
సార్!! 

చి ల్ పి !

టీచరు: రాజూ, ఇందరధనస్ుసులో ఎన్నే రంగులుంటాయో చెపుపి?

రాజు: ఊరుకోండ టీచర్! మీకు తెలీనటుట, అనీనేమమమల్నే అడుగుతారు!!

సా మ ర స్ యా ం !

టీచరు: పరితీ ఆద్వారం గోళ్ళులి కతితరించుకోవాలన్ న్ననే చెపాపిను. ఎందుకో చెపుపి టింకూ? 

టింకు: పిలలిలంతా ఒకరినొకరు గీరుకోకుండ ఉండలన్ కదండ టీచర్!!

రె ం డు !

టీచర్: గురారిన్క, ఏనుగుక తేడ చెపుపిరాజూ 
రాజు: గురారిన్క వెనుకమాత్రమే తోక ఉంటుంద్, ఏనుగుకు ముందు.వెనుక తోకలుంటాయి! 

ఎ నో నే సా రి ?

వెంగళ్ళపపి: బాబూ ఏం చదువత్ునానేవ? 

సాతివాక: బీటెక నాలుగవ స్ంవత్సురం... 

వెంగళ్ళపపి: కనీస్ం ఈ ఏడదైెనా బాగా చద్వి పాస అవతావా?!! 
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స్ నే హ బ ం ధ ం  
కొన్నే స్ంఘటనలు మనకు పాఠాలు నేరిపిసాతయి; మనస్ులు మారుసాతయి- ఇద్గో, ఈ కథలోన్ స్ంఘటనలో  
లాగా.. 

రచన: కె.ఎ. స్ునీత్, ఎస.సాయిలత్, ఎస. పీరితి, ఆరవ త్రగతి, గోలడి సక్షన, శ్రి గాయతిరి ఇంగీలిష్ మీడయం హై  
స్ూకల, అనంత్పురం. 

అన్త్,  స్వాపనే,  స్ృజన   ముగగురూ   మంచి 
స్నేహిత్ురాళ్ళులి.  ఒక  రోజు  వాళ్ళుళు  ముగగురూ 
బడనుండ  తిరిగివస్ుతనానేరు.  అంత్లో 
రోడుడిమీద  ఒక  పాప  ఏడుచికుంటూ 
కన్పించింద్ వాళ్ళలిక.  

ముగగురూ వెళిళు "ఎవరు నువవా? ఏం జరిగింద్? 

ఎందుకలా ఏడుస్ుతనానేవ?" అన్ అడగారు ఆ 
పాపను. 

"నా పేరు కవిత్. నాకు ఎవవారూ లేరు. నేను ఆ 
ఇంటలి  పన్మన్షగా  ఉంటునానేను.  ఇవాళ్ళళు 
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ఉదయం   ఆ  ఇంటలివాళ్ళలిందరూ  డబుబిలు 
పోయాయన్  వెత్ుకుత్ునానేరు.  నేను 
బండలు కడుగుత్ునానేను. 

అంత్లో బీరువా కంద  లక్ష రూపాయలు 
దొరికాయి  నాకు!  నేను  వాటిన్  తీస్ుకున్ 
అయయాగారిక  ఇవవాబోయాను;  అయితే  నేనే  ఆ 
డబుబిలు  తీశానన్  నాపైె  న్ందవేసి,  ననునే 
వెళ్ళళుగొటాటరు  వాళ్ళుళు!"  ఏడుచికుంటూ 
చెపిపింద్ కవిత్. 

"ఏడచికు  కవితా,  మేము  న్నునే  మా  ఇంటిక 
తీస్ుకవెళ్ళతాం  లే.  అన్తా-  స్ృజనా,  నేను 

అన్త్ను  మా  ఇంటిక  తీస్ుకువెళ్ళతాను 
స్రేనా?!"   చెపిపింద్  స్వాపనే,  కవిత్  చెయియా 
పటుటకుంటూ. 

ఇదదరూ స్వాపనే వాళ్ళలి ఇలులి చ్రుకునానేరు. 

"అమామ,  ఈ  అమామయి  కవిత్-  నా 
స్నేహిత్ురాలు " స్వాపనే చెపిపింద్. 

"నీ స్నేహిత్ురాలా? నేనెపుపిడూ చూడలేద?!" 

అడగింద్ స్వాపనే  వాళ్ళలి అమమ. 
"అవనమామ!  కవిత్న్  ఇంత్కుముందు 
ఎననేడూ  చూడలేదు  నువవా.  ఆ  మూలమీద 
ఇంటలి    పన్మన్షగా  ఉండేద్  కవిత్.  త్ను 
దొంగత్నం  ఏదీచెయయాకపోయినా,  త్న  మీద 
ఆ  న్ంద  వేసి   గంట్శారట,  ఆ  ఇంటి  వాళ్ళుళు. 
రోడుడి  మీద  త్ను  ఏడుస్ూత  కన్పించిందమామ, 
దాంతో   నాకు  త్నన్  మన  ఇంటిక  తీస్ుకు 
రావాలన్పించింద్.  "మా  అమమ  చ్లా 
మంచిద్..  ఎవరెనేైనా  ఇంటలిక 
పిలుచుకుంటుంద్..రా"   అన్  త్నన్   మన 
ఇంటిక తీస్ుకు వచ్చి" చెపిపింద్ స్వాపనే. 
"ఒదుదలేమామ,  ఇటాలి  మనకు  తెలీన్  వాళ్ళళును 

23



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

మనం  ఇంటలిక  పిలుచుకోకూడదమామ" 
నచచిజెబుత్ుననేటులి అననేద్ స్వాపనే వాళ్ళళు అమమ. 
వింటుననే కవిత్ ముఖ్ం చిననేబోయింద్. 

"ఇపుపిడు నువవా ఒదదంట్ త్ను ఎకకడక 
వెళ్ళుత్ుందమామ?!  ఉండన్యియా  ,  కొన్నే 
రోజులు.." బరతిమాలుత్ూ అడగింద్ స్వాపనే. 
కూత్ురు బరతిమిలాడడింతో ఇషటం లేకపోయినా 
ఆ  పాపను  త్మ  ఇంటలి  కొద్ద  రోజులపాటు 
ఉండన్చ్చిందుకు    ఒపుపికుంద్   స్వాపనేవాళ్ళళు 
అమమ.  

*** 

మరునాడు  స్వాపనే  బడక  బయలుదరుత్ూ 

కవిత్ను  అడగింద్-  "కవితా,  నావెంట  బడక 
వసాతవా?" అన్. 

"నాదగగుర డబుబిలు లేవ కదా, ఎలా వసాతను?" 

అంద్ కవిత్. 

"మా  బళ్ళు  ముందు  ఒకకసారి  మాత్రం 
డబుబిలు  కటిటంచుకుంటారు.  ఆ  త్రావాత్ 
మనం  చదువకుంటూ  పోవచుచి.  మన 
చదువ  పూరతయాయాక,  మనంకటిటన  డబుబిలోలి 
స్గం  వాళ్ళుళు  వెనకక  ఇచ్చిసాతరు  మళీళు! 
అందుకన్ ఏం పరేలిదు" అంద్ స్వాపనే. 
"మరి  నావంత్ు  డబుబిలు  ఎటాలిగ?"  అంద్ 
కవిత్. 

"మా నాననే కడతారులే!" అంద్ స్వాపనే. 
వీళ్ళళు  మాటలు  వింటుననే  స్వాపనే  వాళ్ళలిమమ 
"ఏంట్,  ఏమిటి,  'నాననే  కడతారు'  అన్ 
చెబుత్ునానేవ?" అంద్. 

"ఏం  లేదమామ,  కవిత్న్  బడలో 
చ్రమంటునానేను;  'ఫీజు  డబుబిలు  నాననే 
కడతారులే' అన్ చెబుత్ునానే త్ను రావట్లిదు" 

అంద్  స్వాపనే. 
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"ఒదుదలేమామ!  త్నక  చదువ  వదుదలే.  నువవా 
వెళ్ళుళు చ్లు.  త్ను మన ఇంటలి పన్ చ్స్ుతంద్" 

అంద్ స్వాపనే వాళ్ళలిమమ. 
స్వాపనే  ఒపుపికోలేదు.  "పిలలిలందరూ 
చదువకోవాల్సుంద  అమామ,  కావాలంట్ 
ఎవరినెనైా  అడుగు.."  అన్  మొదలుపెటిటంద్. 

అంత్లో  వాళ్ళలి  స్నేహిత్ురాళ్ళుళు  స్ృజన,  అన్త్ 
వచ్చిరు  అకకడక.  అందరూ  కల్సి 
అడగస్రిక,  స్వాపనే  వాళ్ళలిమమ  అయిషటంగానే 
కవిత్న్ బడక పంపేందుకు  ఒపుపికుననేద్. 

*** 

నాలుగైదు  రోజులు  గడచ్యి.  రోజూ  కవిత్ 
కూడ  స్వాపనేతోబాటు  బడక  వెళిళు  వసోతంద్  . 
ఇంటిక  వచ్చిక  గినెనేలు  తోమివవాటం,  ఇలులి 
ఊడచిటం,  త్ుడవటం,  వంటలో  సాయం 
చెయయాటం..  ఇలా  చ్స్ుతననేద్.  అయినా  స్వాపనే 
వాళ్ళలిమమకు   త్నంట్   ఏమంత్   ఇషటం 
ఏరపిడలేదు.   "మన  ఇంటలి  ఉంటూ  బడక 
కూడ  పోతోంద్,  అద్  కూడ   మన 
ఖ్రుచితోట్!" అన్ ఉడకపోత్ుననేద్ ఆవిడ. 

*** 

ఆరోజున  స్వాపనే,  కవిత్,  అన్త్,  స్ృజన 
నలుగురూ  బడనుండ  ఇంటిక  వస్ుతనానేరు. 

దూరంగా స్వాపనే వాళ్ళలిమమ  కన్పించింద్- "ఏయ 
స్వాపానే!  అద్గో,  అమమగారు"  చూపించింద్ 
కవిత్.  స్వాపనే  వాళ్ళలిమమక్సి   చూస్ుతండగానే 
ఘోరం  జరిగిపోయింద్..  ఎదురుగా  వస్ుతననే 
బసొసుకటి  స్వాపనేవాళ్ళలి  అమమను  గుదదసింద్! 

పిలలిలు  నలుగురూ  గబగబా  స్వాపనే  వాళ్ళలి  అమమ 
దగగురికక  పరుగు  పెటాటరు.   స్వాపనే  వాళ్ళలిమమ 
నేలమీద  పడపోయి  ఉననేద్-రకతం 
కారుత్ుననేద్.  అద్  చూడగానే  స్వాపనే  కళ్ళుళు 
తిరిగి  పడపోయింద్.  కవిత్  మటుకు  వెంటనే 
త్మ  దగగురుననే  జబురుమాళ్ళళుతో  స్వాపనే 
వాళ్ళలిమమకు  కటులి  కటిటంద్,  స్పరయా  చ్సింద్; 

అంబులనుసుకు, స్వాపనే వాళ్ళలి నాననేగారిక  ఫోను 
చ్యించింద్;  ఆస్పితిరిలో  చ్రిపించి  వెదైయాం 
మొదలు  పెటిటంచింద్.  అందరూ  ఆ  పాప 
చొరవను, ధైరాయాన్నే పరిశంసించ్రు. 

స్వాపనే వాళ్ళలిమమకు  మరునాటి రోజునగానీ తెల్వి 
రాలేదు.  మరి  కొనానేళ్ళుళు  ఆవిడ  ఆస్ుపతిరిలోనే 
ఉండల్సు  వచిచింద్.  ఆ  మూడు  నాలుగు 
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రోజులూ  కవిత్  పెదదమామయిలాగా  ఇంటిన్ 
న్రవాహించటమే  గాక,   ఆస్పితిరిక  కావలసిన 
వస్ుతవలన్నేటినీ కూడ స్మయాన్క అందటులి 
చూసింద్.   ఇంటిక  వచ్చిక   స్వాపనే  వాళ్ళలిమమ 
కవిత్కు ధాంకసు చెపిపింద్- "నీ రుణం ఎననేటికీ 
తీరుచికోలేనమామ!  ఇన్నే  రోజులూ  న్నునే  చిననే 
చూపు  చూశాను.  ననునే  క్షమించు"  అననేద్. 

"అదంటమామ!  మీరు  నాకు  ఉండటాన్క 
చోటిచ్చిరు;  బడక  పంపుత్ునానేరు- 

అంత్కంట్  ఇంక్ం  కావాల్  నాకు?"  అననేద్ 
కవిత్. 

అటుపైెన  కవిత్  వాళిళుంటలి  ఒక  భాగం 
అయిపోయింద్. కవిత్, స్వాపనేల స్నేహ బంధం 
కలకాలం న్ల్చింద్. 
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పొ ద ు పు !

మేనేజర్: ఏంటయాయా ఆ ఫీస్ులో స్మయం వృధా చ్యకూడదన్ చెపాపినుగా! 

వెంగళ్ళపపి: అందుక్ సార్ గడయారంలో బాయాటరీ తీస్శా!! 

ఒ క రి కో స్ ం  ఒ క ర ు !

రామయయా: నీకోస్ం మీ ఆవిడ పూజలు చ్స్ుతందటకదా! మరి ఆవిడకోస్ం నువేవాం చ్స్ుతనానేవ 
బాబూ? 

పరిసాద: అపుపిలు! 

చ క క న్  స్ మా ధా న ం !

టీచరు : మదడువాపు వాయాధి గురించి మనం  ఎందుకు పటిటంచుకోవాల్?

హరి: మనకు మదడుంద్ కదా, టీచర్?... అందుక్!! 

మ రే ం !

పళ్ళలి డకటరు: మీ ఇంటలి ఏం పేస్ుట వాడతారు?

వెంగళ్ళపపి భారయా:  అలలిం వెలులిల్లి పేస్ుట డకటర్!

నవవాండ!
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పే ద వా రి  బ త్ ు కు ల ు
మన  చుటూట  పేదరికం  ఎందుకుననేద్  ? దాన్నే  న్వారించ్ందుకు మనం  ఏం చెయాయాల్...? ఈ  
కథ కాన్ కథలో  స్మాధానాలు లేవ.  మనమే  ఆలోచిదాదం   మరి...!

రచన: కె. జగదీష్, 8 వ త్రగతి, మ్డల స్ూకల, చెనేనేకొత్తపల్లి. 

మా  ఊళ్ళు  ఒక  పేదాయన  ఉండేవాడు. 

అత్న్క  కనీస్ం  ఒక  పూట  భోజనం  పెట్టవారు 
కూడ  ఎవవారూ  లేరు.  పైెగా  అత్ను  ఎపుపిడు 
చూసినా   అనారోగయాంతో  చ్లా  కషటంలో 
ఉండేవాడు.   త్న  శరీర   ఆరోగాయాన్నే 
కాపాడుకోవడన్క  ఏమీ  చ్యలేక, 

అషటకష్టలు అనుభవిస్ూతండేవాడు. 

అందరూ  అత్న్నే  అస్హియాంచుకునేవాళ్ళుళు. 
ఎవవారూ  అత్నుండే   గుడస   ముందు 
అడుగుకూడ  పెట్టవారుకాదు.   అత్న్ 
దగగురికెళిలి   ఒక  మాట   మాటాలిడేవాళ్ళుళు  కూడ 
ఎవవారూ లేరు  అకకడ. 

అత్న్నే   చూసినపుపిడలాలి   నాకు    చ్లా  బాధ 
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కల్గద్.   అపుపిడే  నాకు  అరథిమయియాంద్- 

'పేదవారంట్నూ,  వాళ్ళళు  బత్ుకులంట్నూ 
ఇలా ఉంటాయి' అన్. 

"ఓ దవడ ! ఎందుకయాయా , ఇలా స్ృషటంచ్వ 
వీళ్ళలిన్?" అన్  దవణణు పరిశినేంచ్ను నేను.  

"నేను కాదుగా, వీళ్ళళున్   ఇలా   త్యారు 
చ్స్ుకుననేద్ మీరే. మీ  స్మాజంలో లోపాలనీనే 

మీరు  స్వాయంగా  స్ృషటంచుకుననేవే!  మీకు 
మీరే బాధుయాలు" అనానేడు దవడు  గాల్లోంచి 
మాటాలిడుత్ుననేటులి. 
"ఇలాంటివారి  కోస్ం  ఎవరూ  ఏమీ 
చెయయాలేరా?  పేదలు  ఇంత్  కషటం  అనుభవిం-

చ్ల్సుందనా?  పరిభుతావాలు  ఏమీ  చెయయాలేవా, 

ఇటాలింటి   వారికోస్ం?"  అన్  అనేక  పరిశనేలు 
వచ్చియి  నాకపుపిడు. 

"అపుపిడే  నాకు  అన్పించింద్  -  బాగా 
చదువకోవాలన్;  మంచి  ఉదోయాగం 
స్ంపాద్ంచి,  పేదవారికోస్ం  ఏదెనైా 
చెయాయాలన్!"  

అపపిటినుంచ్  నేను  బాగా  కషటపడ  చద్వాను. 

పెదద ఉదోయాగం స్ంపాద్ంచ్ను. పేదవాళ్ళళుకు నా 
వంత్ు  సాయం చ్శాను.    
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పరిశనే:  ఇందరధనస్ుసు లో చివరిద్ ఏద్? 

జవాబు:  'స్ుసు' 

పరిశనే:  ఎన్నేకలోలి పరిత్యారిథిన్ ఓడంచ్లంట్ ఏం చ్యాల్? 

జవాబు:  గలవాల్! 

చిల్పి పరిశనేలు!
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పు స్ తకా ల ు  చ ద వ ట ం  క థ  
పూజ చదువకు  ఏం అడడిం వచిచిందో చూశారుగా? టివి  ! మరి  అద్ మీ చదువలకు కూడ  
అడడిం రావట్లిదు కద..?    

రచన: పూజారాజ,  ఆరవ త్రగతి, వికాస్  విదాయావనం, పోరంక.

అనగనగా  ఒక  ఊళ్లి  పూజ  అనే  అమామయి 
ఉండేద్.    ఆ  ఊరి   బళ్లి  చదువకునేద్  ఆ 
పాప.  

ఆ  పాపకు   పుస్తకాలు  చదవటం  అంట్  మహా 
ఇషటం.  కానీ వాళ్ళలి అననేకూ, అమామ  నాననేలకు 
మటుకు  పుస్తకాలంట్ అంత్గా ఇషటం ఉండేద్ 

కాదు.  అయితే   పూజకు  పుస్తకాలపటలి  ఉననే 
ఇష్టన్నే  గమన్ంచి,  వాళ్ళలి  బడలోన్ 
ఉపాధాయాయుడు  ఒకాయన   ఆ  పాపకు 
పరితివారమూ  కొన్నే    పుస్తకాలు   ఇంటిక 
ఇచ్చివాడు.  

అయినా  పూజ    పుస్తకం  చదవటం 
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మొదలుపెట్టస్రిక  వాళ్ళళు  అమమ  "త్రావాత్ 
చదువకోవచుచిలేమామ!"  అంటూ  ఆ 
పనులకూ,  ఈ  పనులకూ   పిల్చ్ద్.  అవనీనే 
పూరిత  చ్సి  పుస్తకం  తెరిచ్  లోపు,  పూజ   వాళ్ళళు 
అననే  టీవీ శబాదన్నే బాగా పెంచి టీవీ చూస్వాడు. 

ఇక పూజకు పుస్తకాలు చద్వేందుకు 
వీలయ్యాద్  కాదు!  చివరిక   చద్వే   స్మయం 
చికకక,  త్ను  తెచుచికుననే  పుస్తకాలను 
చదవకుండనే   మాసాటరిక   ఇచెచియాయాల్సు 
వచ్చిద్ పాపం.  

కొన్నేసారులి  అటాలి   జరిగాక,  ఒకనాడు  పూజ 

త్న  కష్టన్నే   వాళ్ళళు   ఉపాధాయాయుడతో 
చెపుపికుననేద్.   మాసాటరు  ఒక  ఉపాయం 
ఆలోచించ్రు.  త్న  పథకం  పరికారం   మొదట 
పూజ   వాళ్ళలి  అననేకు  పుస్తకాలపటలి  ఇష్టన్నే 
పెంచ్డు ఆయన.  త్వారలోనే పూజ వాళ్ళలి అననే 
కూడ  బడ  నుంచి  పుస్తకాలను  ఇంటిక 
తీస్ుకెళ్ళళుటం  మొదలుపెటాటడు.   అపుపిడు 
పూజ   కావాలన్   టీవీ   సౌండు  బాగా  పెంచి 
పెటటటం  మొదలు  పెటిటంద్.  వాళ్ళలి  అననేన్ 
అస్సులు చదువకోకుండ చ్సింద్. 

దాంతో   పూజ  వాళ్ళలి  అననేకు  తెల్సి  వచిచింద్- 

చదువకుంటుననే  స్మయంలో  టీవీ  శబదం 
ఎకుకవగా  ఉంట్  చదువకోవడన్క  ఎంత్ 
ఇబబిందో!  ఇక   అపపిటినుండ  అత్ను 
మారిపోయాడు-  ఇపుపిడు  అస్లు   టీవీ 
పెటటటమే  మానేశాడు.  ఎపుపిడనానే  టివి 
పెటిటనా,  త్కుకవ  శబదంతో,  పూజకు  ఇబబింద్ 
కలగకుండ  పెటటటం  అలవాటు 
చ్స్ుకునానేడు. 

అంతే  కాదు,  ఇపుపిడు  అత్న్క  కూడ 
పూజలాగా  పుస్తకాలు  చదవటం 
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అలవాటయింద్ కదా, వాళ్ళలి అమమకు కూడ ఆ 
విషయం  చెపాపిడు-   చదువకునేటపుపిడు 
మధయాలో  పిలవొదదన్చెపాపిడు! 

"మరి  మీరు  పనులు  ఎటాలి  నేరుచికుంటారు 
రా?" అననేద్ అమమ. 
"అపుపిడపుపిడు   మేమే   వచిచి  స్హాయం 
చ్సాతంలే"  అన్  అననే,  పూజ  ఇదదరూ  అటాలి 

మధయా  మధయాలో  వాళ్ళు  వెళిళు  అమమకు 
ఇంటిపన్లో  సాయం  చ్యటం   మొదలు 
పెటాటరు. 

అటాలి  పూజ  బాధ తీరింద్.  అపపిటినుండీ   ఆ 
పాప   మంచి  మంచి  పుస్తకాలు  చదువత్ూ, 

చ్లా  విషయాలు  తెలుస్ుకున్    గొపపి 
రచయితిరి  అయియాంద్.  చ్లా   పేరు 
స్ంపాద్ంచుకుననేద్.
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          సా హ స్ బా ల ల ు  
సాహస్ం   అనేద్  కావాలన్   అలవరచుకుంట్  రాదా..?  ఇద్గో  మరి,  ఈ  కథలో  లాగా  
అపరియత్నేంగానే  వస్ుతందా..? ఏమ్, మీరే చెపపిండ.

రచన: బ్. నాగారుజున,  పాలపిటట బాలల స్ంఘం,చెనేనేకొత్తపల్లి, 

స్ుబబిరాయున్పల్లిలో   మారుతి,  అన్ల  అనే 
అలలిరి   పిలలిలు  ఇదదరు  ఉండేవాళ్ళుళు.  ఇదదరూ 
అలలిరి  పిలలిలే  గానీ,  బలే   తెల్వెనైవాళ్ళుళు. 
ఇత్రుల  పటలి  మరాయాదగానూ,  స్మాజంపటలి 
బాధయాత్తోనూ ఉండేవాళ్ళుళు కూడ.   

స్ుబబిరాయున్పల్లిలో  బడ   ఐదో  త్రగతి  వరక్ 

ఉంద్.  ఆరవ త్రగతి చదవాలంట్  దగగురోలి ఉననే 
ధరమవరాన్క  వెళ్లిల్సుంద.   ఆ  స్ంవత్సురం 
మారుతి,  అన్ల  ఇదదరూ  ఆరవ  త్రగతిక 
వచ్చిరు-  రోజూ  ధరమవరం  వెళిళు,  రావాల్. 

మిత్ురిల్దదరూ  రోజూ  ధరమవరం  వెళ్ళువాళ్ళుళు- 
అయితే  ఈ  మధయా   రోజూ  వాళ్ళుళు  వెళ్ళుతననేద్ 
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బడక  కాదు!  బడక  బదులు,  సిన్మాలక-

షకారలికు  పోవటం  మొదలు  పెటాటరు!  మలలిగా 
చెడు మారగుం పటాటరననే మాట! 

ఒక  రోజున  వాళిళుదదరూ  సిన్మా   హాలువెైపుకు 
నడచిపోత్ునానేరు.  దారంతా ఏవేవో బాయానరులి 
కటిట   ఉనానేయి.  ఐదారు  పోలీస్ు  వాహనాలు 
కూడ వాళ్ళళుకు ఎదురయాయాయి. 

ఒక వాహనం అయితే వాళ్ళళుకు  చ్లా 
దగగురనుండ  దూస్ుకు  పోయింద్.  అన్నే 
పోలీస్ు  వాహనాల్నే   చూసిన  మారుతి  కొంచెం 
కంగారుపడ, పకకనే ఉననే మురిక కాలువలోక 
జారిపడబోయాడు! 

అయితే  వెంటనే  తేరుకున్  పైెక  ఎకక,  పకకనే 
ఉననే  మ్రీవెైపు  చూశాడు  మారుతి.  అకకడ 
రంగు  రంగుల   వెైరులి   ఉననే   గుండరటి   వస్ుతవ 
ఒకటి,  మరుస్ూత  కనబడంద్  అత్న్క.  వాడు 
కొద్దస్పు అకకడే న్లబడ దాన్క్స్   ఆశచిరయాంగా 
చూశాడు.  వాడన్  చూసి   అన్ల   కూడ 
అకకడక  వచిచి  న్లబడడిడు-  ఇదదరూ  మ్రీ 
చివరనే  బురద  అంటుకొన్  ఉననే  ఆ  వస్ుతవనే 
చూస్ూత న్లబడడిరు. 

అంత్స్పూ   ఆ  పకకనే  ఉండ,  వీళిళుదదరినీ 
గమన్స్ుతననే   వయాకత  ఒకడు,  వీళిళుదదరూ  అలా 
ఆశచిరయాంగా  న్లబడపోగానే    ఎవరికో  ఫోన 
చ్శాడు.  క్షణాలోలి  ఒక జీఫు అకకడక రావడం, 

దాన్లోంచి  ఎవరో  బయటిక  దూకటం, 

వీళిళుదరినీ  పటుటకొన్  గబుకుకన  జీపునెకకంచి 
తీస్ుకెళ్ళళుడం  జరిగిపోయింద్! 

వీళ్ళలిన్  ఎత్ుతకెళిళున  జీపు  వేగంగా పోయి,  ఊరి 
చివరన  ఉననే    పాడుబడడి    బంగళ్  ముందు 
న్లబడంద్.  వసాతదులాలింటి    మనుషులు 
కొందరు   అందులోంచి  ద్గారు.  వీళిళుదదరినీ 
లోపల్క  తీస్ుకెళిలి  కటిటపడేశారు.  

33



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

కాస్పయాయాక,  భయంకరమైన   ముఖ్ంతో 
ఉననే   వాడొకడు    అకకడక  వచిచి  చూశాడు 
వీళిలిదదరినీ.  "స్రేలండ,  ఏమీ  పరావాలేదు. 

ఎలుకలే. ఓసారి  ఆ బాంబు పేలాక, ఈ  రెండు 
ఎలుకలీనే   చంపేసి,  చెరువలో   పడెయయాండ 
స్రిపోత్ుంద్"  అన్  చెపిపి వాడు  అకకడనుండ 
వెళిళుపోయాడు. 

అకకడుననే రౌడీలు  మారుతిన్, అన్ల న్ బాగా 
కొటాటరు.  వాళ్ళుళు కొటిటన దెబబిలకు అన్ల ఐతే 
న్జంగా   స్పిృహ  త్పిపి  పడపోయాడు. 

మారుతి  మాత్రం  స్పిృహ  త్పిపినటులి  నటిస్ూత 
పడపోయాడు.  

పిలలిల్దదరూ పడపోయారన్ అనుకుననే  రౌడీలు 
వాళ్ళలి  పరికకనే  కూరొచిన్,  సారాయి  తారిగటం 
మొదలు  పెటాటరు.  సారాయి   పరిభావంతో 
వాళ్ళలింతా   ఒకకరొకకరుగా  మత్ుతలోక 
జారుకునానేరు.  

అదంతా  గమన్ంచిన  మారుతి  "ముందు 
అకకడనుండ  బయటపడేదెలా..?" 

అనుకునానేడు.  పండులి  కోస్ుకున్  తినడన్క 
ఎపుపిడూ  త్న   వెంట  తెచుచికునే  కతిత  ఉందో 
లేదో  చూస్ుకునానేడు.   ఎంత్యినా 
అలలిరివాడు కదా! స్మయాన్క అద్ జబులోనే 
ఉంద్.   మలలిగా  త్న  నోటితోనే   దాన్నే  తీసి, 

ముందు  చ్తి  కటులి;  ఆ  త్రావాత్  నడుముకు-

కాళ్ళళుకు  కటిటన    కటలిను  విడపించుకునానేడు. 

చపుపిడు   చెయయాకుండ  అకకడ  నుండ 
పోలీస్ు స్టషను వెైపుకు పరుగు తీశాడు.  

ఆ  రోజున  ఊరంతా  ఒకట్  జనాలు.  రోడలినీనే 
చ్లా  రదీదగా  ఉనానేయి.  మారుతి   అటాలినే 
అందరినీ  త్పిపించుకుంటూ  పరుగుపెటిట, 
పోలీస్ు   స్టషను  చ్రుకునానేడు.  స్ంగత్ంతా 
పోలీస్ులకు   గబగబా  చెపేపిశాడు.  
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మారుతి మాటలు విననే పోలీస్ులంతా వెంటనే 
అపరిమత్తమయాయారు.   పైె  అధికారులందరికీ 
విషయం  ఫోనలి  దావారా  చెపేపిశారు.   కొందరు 
మారుతిన్  వెంటపెటుటకున్  బాంబు  ఉననే 
పరిదశాన్క   వెళ్ళురు.  మరి  కొందరు  అన్ల  న్ 
కటిట పడేసిన  భవనం దగగురకు చ్రునానేరు.  

ఒకవెైపున వీళ్ళుళు  బాంబును న్రీవారయాం చ్శారు; 

మరొకవెైపున  వాళ్ళుళు  అన్లన్    కాపాడ 
ఆస్ుపతిరిక తీస్ుకెళ్ళురు.  రౌడీలను అందరినీ 
అరెస్ుటచ్సి స్టషనుకు తీస్ుకెళ్ళురు. 

కాస్పటిక   జిలాలి  పోలీస్ు  ఉననేతాధి-

కారులందరూ  చ్రుకునానేరు   అకకడక. 

వచ్చి  రాగానే  వాళ్ళలింతా  మారుతిన్,  అన్లన్ 
చూస్ూత  "వీళ్ళునా, మన  ముఖ్యా మంతిరిగారిన్ 
కాపాడంద్!?"  అన్   అడగారు 
పరిశంసాపూరవాకంగా.  

అపపిటిక  అరథిమయియాంద్   మారుతి,  అన్ల 
లకు-  తెలీకుండనే  తాము  చ్సిన  గొపపి  పన్ 
ఏంట!  ముఖ్యామంతిరి  గారిన్   లక్షయాంగా 
చ్స్ుకొన్   ఎవరో  పెటిటన  బాంబున్  తాము 
చూశామననే మాట! ఆ స్ంగతిన్ పోలీస్ులకు 
తెల్యపరచి,  ఆ  బాంబున్  న్రీవారయాం 
చ్యించ్మననే  మాట!  తాము  లేకపోతే 
ముఖ్యామంతిరిగారిక్  కాక,  ఇంకా  అనేకమంద్ 
పారిణాలకు  హాన్ కల్గద్! 

అధికారులంతా   మిత్ురిల్దదరినీ   చ్లా 
పరిశంసించ్రు.  వాళిళుదదరి   వివరాలనూ  అడగి 
తెలుస్ుకునానేరు.   ఇదదరినీ  జీపులో 
ఎకకంచుకున్,  వాళ్ళలి  ఇళ్ళళు  దగగుర  వద్ల్  రమమన్ 
ఒక పోలీస్ున్ పంపారు. 

కొన్నే రోజుల త్రావాత్ "సాహస్బాలల అవారుడికు 
మారుతి,  అన్లలను   ఎంపిక  చ్సినటులి" 
ఉత్తరం  వచిచింద్.   కొరిత్త  స్ంవత్సురం   జనవరి 
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26 వతేదీన   రాషటరాపతి  చ్త్ుల  మీదుగా 
వాళిళుదదరికీ  సాహస్బాలల  పురసాకరం 
అంద్ంచ్రు.  అలలిరి  మూకలు  పెటిటన 
బాంబును  న్రీవారయాం  చ్యించి   అనేక 
మంద్పారిణాలను   కాపాడనందుకుగాను 
వాళ్ళలిను దశమంతా గౌరవించింద్.  

అయితే,  అపపిటినుండ  మిత్ురిల్దదరిలోనూ 

చ్లా  మారుపి  వచ్చిసింద్.  ఇపుపిడు   ఇదదరూ 
బుద్ధగా చదువకుంటునానేరు! 
అలలిరి  పనులు  చ్యటం  పూరితగా  మానేశారు. 

బాధయాత్  తెల్సి  వచిచింద్.   ఊరిక్ 
అనుకుననేంత్  మాతారిన  పోలీస్ులు  కాలేరు 
కదా,  ముందు బాగా చదవాల్  మరి!

36

గొ ప పి  త్ ల !

పరిశనే:  ఏ ఆటగాడు అందరికనానే పెదద హలమట్ ధరిసాతడు? 

జవాబు:  పెదద త్ల ఉననేవాడు! 

ఆ ప ం డ !

పరిశనే:  బస సాటప్ కనానే ముంద బస్ుసును ఆపాలంట్ ఏం చ్యాల్? 

జవాబు: బ్ రిక వేయాల్! 

అ యో యా , ద వ డ !

పరిశనే: టనునే బంగారం బరువ ఎకుకవా, టనునే దూద్ బరువ ఎకుకవా? 

జవాబు: రెండూ స్మానమే! 

శా స్ తరాయ ం !

పరిశనే: పంచదార ఎందుకు తియయాగా ఉంటుంద్? 

జవాబు: నాలుకకు తీపి రుచి తెలుస్ుతంద్  కాబటిట! 

చిల్పి  పరిశనే
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ఇ ం ద ర ధ న స్ ు సు
'పరితి రంగుకూ దాన్దైెన పరితేయాకత్ ఉంద్' అంటూ  రాశారు ఝానీసు రాణ గారు..చూడండ.

రచన: శ్రిమతి కె.ఝానీసు రాణ, హైదరాబాదు

ఆరోజు  రంగులనీనే  స్మావేశమయాయాయి. 

స్భ  చ్లా  అందంగా,  ఆహాలిదంగా 
శోభాయమానంగా  వంద్.   చిననే  చిననే 
సింహాస్నాలమీద  త్మ  రంగు  రాళ్ళుళు  జిగలు 
మనే  కరీటాలతో  ఠీవిగా  ఆస్నులయాయాయి 
రంగుల  మహారాణులు.   ఆరోజు  స్భలో 
ముఖ్యామనై  చరచినీయాంశం-  ఏ  రంగు 
గొపపిద్  అన్-  ముందుగా  పచచిరంగు 
లేచినుంచుంద్.

"అన్నే  రంగులలోక  నేనే  గొపపిదాన్నే,  ఆకులు, 

చెటులి,  పైెరులి,  పొలాలు  అనీనే   పచచిగానే 
ఉంటాయి.  పారిణులన్నేటికీ   పరిత్యాక్షంగానో, 

పరోక్షంగానో   నేనే   ఆహారం,  ఆధారం.  నేను 
లేన్ద   జీవకోటి  మనుగడ   కషటం.  అంతేగాక 
నారంగు  కారణంగానే  వృక్షాలు  ఆహారాన్నే 
త్యారుచ్స్ుకుంటాయి.  ఉదాహరణక 
కోనస్మ పారింతాన్క వెళ్ త   ఆ  పైెరలి అందాన్క ఏదీ 
సాటి  రాదన్  మీక్  తెలుస్ుతంద్.  కాబటిట  నేనే 
గొపపిదాన్నే" అంద్ ఆకు పచచిరంగు. 

వెంటనే  నీలం  రంగు  లేచి  మాటాలిడసాగింద్. 

37



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

"ఆకు  పచచిరంగు  వృక్షాలక్  పరిమిత్ం,  కానీ 
పరిపంచంలో  ఎకుకవ   భాగమైన  నీటి  రంగు 
నీలమే.  అనంత్మనై ఆకాశం నీల్ రంగులోనే 
ఉందన్ ఎరుగరా?  వృక్షాలు జీవి మనుగడకు 
ఆధారమే,  కాదనను-కానీ  ఆ  చెటులి 
బరత్కాలనానే  అవరస్మైన  నీటి  రంగు  నీలం. 

కాబటిట  నేనే  గొపపిదాన్నే"  అన్  ముగించింద్ 
నీలం.

త్రావాత్ కాష్య వరణుం లేచి న్లుచిననేద్:

"నేను  మీ  అందరిలా  ఎకుకవ  స్థిలాన్నే 
ఆకరమించక  పోయినా,  నా  రంగు  చ్లా 
ముఖ్యాం.  కాయారట్,  నారింజ,  బొపాపియి, 

మామిడ  అనీనే  నా  రంగులోనే  ఉనానేయి.  నా 
రంగు బలాన్క స్ంక్త్ం. రోజంతా ఏ రంగులో 
ఉనానే,  ఉదయించ్  స్ూరుయాడు,  అస్తమించ్ 

స్ూరుయాడు  నా  రంగ.   ఆ  దృశాయాలను 
చూస్వారెవరెైనా  ఇంక  దన్నెనైా  చూస్ందుకు 
ఇషటపడతారా?  పడరు.  కాబటిట  నేనే  గొపపి" 
అననేద్ కాష్య రంగు.

త్న  కరీటాన్నే  స్వరించుకుంటూ  పస్ుపు 
రంగు  న్లబడడిద్.   నేను  పరిపంచ్న్క 
ఉలాలిసాన్నే,  ఉతాసుహాన్నే,  ఉదవాగాన్నే  తెసాతను. 

స్ూరుయాడు  పస్ుపు,  చందురిడు  పస్ుపు, 

నక్షతారిలు  పస్ుపు.  స్ూరయాకాంతి  పుష్పిన్నే 
చూడండ.  పరిపంచం  అంతా  మీతో  కల్సి 
నవవాత్ుననేటులి ఉండదూ?  అందరికంట్ నేనే 
గొపపి" అననేద్ పస్ుపు రంగు.

"నేను రకాతన్క గురుత.  మన్ష శరీరంలో ఎరుపు 
రంగులేన్  నాడు  మన్షే  లేడు.   విపలివాన్క 
గురుత ఎరుపు- అవస్రం వచిచినపుపిడు పోరాడ 
కావల్సుంద్  సాధించటాన్క  అవస్రమైన  ఆ 
పటిమ  రంగు  ఎరుపు.  అందుకన్  నేనే  గొపపి" 
అంద్ ఎరుపు రంగు.

"రాజస్ం  ఒకలబోస్ూత  న్లబడడిద్  నీల్  రంగు. 

నేను  రాజసాన్క  రాచరికాన్క  గురుత. 
చకరవరుతలు,  రాజులు  ననునే  త్మ  రంగనానేరు. 
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వాళ్ళళుకు  లోబడ  అందరూ  నడచ్వారు.  నేను 
అందరిలోకీ  గొపపి  రంగును"  అననేద్  నీల్ 
రంగు.

అంత్లో ఊదారంగు నెమమద్గా న్లబడడిద్. 

"నేను  పరిశాంత్త్కు,  న్శచిలత్కు  చిహానేన్నే. 
రోజంతా  ఎలా   ఉనానే,  రాతిరి  న్శశిబదంగా, 

పరిశాంత్ంగా  న్ద్రించన్ద  మన్ష  జీవిత్ం 
సాగదు.  అందుకన్  నేనే  గొపపి"  అననేద్ 
ఊదారంగు.

ఇంత్లో    హరుమన్  వరషం  పారిరంభమైంద్. 

అన్నే రంగులూ భయంతో వణకపోత్ూ దగగురిక 
జరిగాయి.   మరుపు  మరిసింద్. 

ఉరుముకుంటూ వరషం  రంగులతో అననేద్-

"రంగులాలిరా!  మీలో    మీరు  'నేను  గొపపి' 
అంట్ 'నేను గొపపి' అన్ కొటుటకోవటం మంచిద్ 
కాదు.  పరికృతి  పరిపంచంలో  ఒకోక  రంగుకు 
ఒకోక  పరితేయాకత్న్చిచింద్.   దన్కద  గొపపి. 
అందుకన్ మీరంతా చ్త్ులు కలపండ. శిరస్ు 
వంచండ.  ఆ  పరికృతిక  నమస్కరించండ" 

అననేద్.

రంగులనీనే  సిగుగుపడడియి.  అనీనే  చ్త్ులు 
కల్పాయి.  ఆకాశాంలోకెగసి,  పరికృతిక 
నమస్కరిస్ూత  శిరస్ు  వంచ్యి. 

వానాకాలంలో  మనకు  కన్పించ్  ఇందరధనస్ుసు 
అద!
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స్ ద ు గుణ ం-ద ు ర ు గుణ ం  
"మనలోన్ చెడుకు కారణాలు రెండు: ఒకటి, మనలో ఆత్మ సథిైరయాం  త్గగుటం, రెండు-మనకు  
కషటపడే త్త్వాం లేకపోవటం.." అన్ చెబుత్ుననే ఈ  కథ  అరథిమయియాందో  లేదో  చెపపిండ... 

రచన: డ.సిరి, మిరాయాల గూడ , నల్గుండ 

పూరవాం  ఆరావళి  పరవాత్  పారింత్ంలో 
సౌశ్లుయాడనే  గురువగారు  ఒకరుండేవారు. 

భారయా, కుమారులతో కల్సి   ఒక గురుకులాన్నే 
నడపేవారు  ఆయన.  ఆయన   మేధా  స్ంపతిత, 
పాండత్యాం  న్రుపమానం. అన్నేంటినీ మించి- 

విదాయారుథిలకు  ఆయన    విదయా  నేరిపించ్   తీరు 

చ్లా  పరితేయాకంగా  ఉండేద్.  అనేక  దశాల 
రాజులు    త్మ  కుమారులన్  విదాయాభాయాస్ం 
కోస్ం  ఆయన  గురుకులాన్క   పంపేవాళ్ళుళు. 
సౌశ్లుయాడు  ఎంతో  పేరిమగా  వారిక  విదయాలనీనే 
నేరిపించ్వాడు.  వారిక  ఆయన  నేరేపి  విదయాలోలి 
మొదటిద్,  స్హనాన్నే-  మంచిత్నాన్నే 
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అలవరుచికోవటం.  'ఎన్నే  గొపపివిదయాలు 
నేరిచినా; వాటిలో ఎంత్గా రాణంచినా; మంచి 
బుద్ధ,  మంచి  నడవడక   లేకపోతే   అవనీనే 
వయారధం'  అన్   ఎపుపిడూ  శిషుయాలకు 
చెపేపివాడయన. 

ఈ  మధయానే  భారగువడనే రాకుమారుడు 
విదయానభయాసించడన్క  సౌశ్లుయాన్వదదకొచ్చిడు. 

భారగువడు  తెల్వెైనవాడే కాన్  , మిగతా వారితో 
పోల్స్త  అత్న్క   విషయ  గరిహణ  శకత  త్కుకవ. 

అద్  గరిహించిన  సౌశ్లుయాడు  భారగువడక 
అరథిమయ్యాలా  నెమమద్గా  చెపపిటం  మొదలు 

పెటాటడు. 

అంత్లోనే    సౌశ్లుయాడక   పొరుగు  రాజాయాన్క 
వెళ్ళుల్సున పన్ పడంద్. తాను తిరిగిరావడన్క 
పక్షం  రోజులైనా  పడుత్ుందన్,  అందాకా 
శిషుయాలను,  గురుకులాన్నే   జాగరిత్తగా 
చూస్ుకోమన్  భారయా  దవకక   చెపిపి,  పొరుగు 
రాజాయాన్క పయనమయాయాడు సౌశ్లుయాడు. 

పక్షం రోజుల త్రువాత్ ఆశరిమాన్క తిరిగివచిచిన 
సౌశ్లుయాన్క  ఆశరిమ  వాతావరణంలోను,  త్న 
శిషుయాల నడవడకలోను   మారుపి కానవచిచింద్. 

ఎపుపిడూ  చిరునవవాలు  చింద్స్ూత, 
హుష్రుగా-ఆనందంగా-  స్ంతోషంతో 
వెల్గిపోయ్  శిషుయాల   ముఖాలలో   ఇపుపిడు 
విచ్రపు  ఛాయలు   కనబడటం  ఆయన్నే 
ఆశచిరయా పరచింద్. అంతేకాక, ఎపుపిడూ  కల్సి 
మల్సి  ఉంటూ  'కలమషం'అనే  పదాన్నే  కూడ 
త్మ  మధయాకు   రాన్వవాన్ రాకుమారుల మధయా 
మునుపటి  మైతీరి  బంధం  కనబడకపోవడం 
ఆయన్నే   కలవరపరచింద్.  అస్లేం  జరిగిందో 
తెలుస్ుకుందామన్  దవక  దగగురకు  వెళిళున 
సౌశ్లుయాడు  ద్గాలుగా  కూరుచిననే  దవకన్ 
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చూసి  మరింత్  ఆందోళ్ళన  పడడిడు-  "దవకీ! 

అస్లేం  జరిగింద్?  నీ  ముఖ్ంలో  అంత్ 
ఉదాస్నత్కు  కారణం  ఏమిటి?  మన  శిషుయాల 
పరివరతనలో  మారుపి  రావడన్క  కారణమేమిటి? 

వివరంగా చెపుపి!" అనానేడు. 

అపపిటివరకూ  సౌశ్లుయాడు రావటానేనే 
గమన్ంచలేదు   దవక.  ఆయన  మాటలకు 
ఒకకసారి  ఉల్కక  పడ-  "సావామీ!  మీ 
రాకకోస్మే  ఎదురుచూస్ుతనానేను.  అస్లు  ఈ 
మారుపికంత్టికీ  కారణం   భారగువడే 
అన్పిస్ుతననేద్.  'ఎపుపిడూ  మంచి  బుద్ధతో, 

మంచి  నడవడకతో  బరత్కాల్'  అన్  మీరు 
చెబుత్ుంటారు  కదా;  మీ  శిషుయాలు 

చ్లామంద్   ఆ  బాటలోనే  నడుస్ుతనానేరు. 

కానీ  భారగువడలో  స్దుగుణాలు  లేవ;  స్రికదా 
అత్డలో  అనీనే  దురుగుణాలే,  అనీనే  చెడడి 
ఆలోచనలే!  త్నకంట్  బాగా  చద్వేవారిపటలి 
ఈరషయ,  అస్ూయ;  త్నకనానే  ముందుననే 
వారిపటలి  కోపం;  త్నక  మంచి  చెపేపి  వారిపటలి 
శత్ురిత్వాం-  కనబరుస్ూత  అందరినీ  బాధ 
పెడుత్ునానేడు.  తోటి  వారెవరెనైా  'ఇద్  త్పుపి' 
అన్ చెబ్తే   వారి  మీద   దాడక  ద్గుత్ునానేడు. 

అయినా నాకు భారగువడంట్ కోపం  ఏమీ లేదు. 

వాడు   నా  కుమారుడలాంటి  వాడు.  ఎంతో 
మంచి  భవిషయాత్ుత  ఉననే  పిలలివాడు,  ఇలా 
పెడదోవన పయన్ంచకుండ అత్న్లో మారుపి 
తీస్ుకురావల్సున  బాధయాత్  మనద  కదా!" 

అననేద్ దవక. 

"బాధపడనకకరలేదు, దవకీ! భారగువడు మన 
వదదకు  వచిచింద్  ఈ  మధయానేగా? 

కొనానేళ్ళళుపాటు  అత్న్లో  పాత్  స్ంసాకరాలు 
బలంగా  ఉంటాయి.  కరమంగా  అత్నూ 
మిగిల్న  వారి  మాద్రి    స్దుగుణ 
స్ంపనునేడవతాడు.  ఇక  అత్న్నే  గూరిచిన 
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ద్గులు  వద్లేయి!"  అనానేడు   సౌశ్లుయాడు 
చిరునవవాతో. 

భారయాకు మాట అయితే ఇచ్చిడు గానీ, 

ఆయన   భారగువడన్  ఏమీ  అనలేదు. 

మునుపటి  లాగ   అత్న్క  విదయాను  బోధించ 
సాగాడు.  పైెపెచుచి,  మిగతా 
విదాయారుథిలందరికంట్   భారగువడతోట్  ఎకుకవ 
స్మయం  గడపటం  మొదలు  పెటాటడు. 

అత్న్క  ఒకకడక్  పరితేయాకంగా  రకరకాల  కథలు 
చెపేపివాడు.  ఆ  కథలోలిన్  నీతిన్ 
కనుకొకనమనేవాడు. 

కొనానేళ్ళళులోనే   ఆ  అదుభుత్ం  జరిగింద్: 

భారగువడు    న్జంగానే  మారిపోయాడు!  త్న 
మంచి  గుణాలతోటీ,  మంచి  నడవడకతోటీ 
తోటివారి   పేరిమను  స్ంపాద్ంచుకునానేడు. 

మొదటలి  అందరితోటీ   శత్ురిత్వాం 
మూటగటుటకుననే   భారగువడు  ఇపుపిడు  దవక 
ఆశించినటులిగానే,  అందరితోటీ    పేరిమగా 
మలగసాగాడు!  భారగువడలో  వచిచిన  ఈ 
మారుపికు  ఎంత్గానో  స్ంతోషంచిన  దవక 
అదెలా సాధయామైందన్ అడగింద్ సౌశ్లుయాడన్- 

"దవకీ!  స్వాత్హాగా  మనుషులందరూ 
మంచివాళ్ళు.  స్ందహంలేదు.  సాధారణంగా 
ఎవరిలోనెైనా   దురుగుణాలు  కలగడన్క  ఒక 
కారణం  వారిలో  ఆత్మసథిైరయాం  లోపించడం: 

త్నమీద,  త్న  శకత  మీద   త్నక్  నమమకం 
లేకపోవడం;  మరొక  కారణం   కషటపడేత్త్వాం 
లేకపోవడం-" 

"భారగువడూ  అంతే.  అత్నూ   స్వాత్హాగా 
మంచివాడే; కానీ, అత్న్లో విషయ గరిహణ శకత 
త్కుకవ.  అందువలలి   మిగతావారిలా 
తొందరగా  విషయాన్నే  గరిహించలేడు.  అత్ను 
అందరికనానే వెనకబడటాన్క కారణమూ అద. 
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ఎంత్  పరియతినేంచినా   అత్ను   అందరితోటీ 
స్మానంగా ఉండలేకపోయ్వాడు.  

అటాలి  'ఇత్రుల  సాథియిన్ త్ను అందుకోలేడు' 

అననే  ఆలోచన  వలలి  త్న  మీద  త్నక్   నమమకం 
త్గిగుంద్  అత్న్క.  త్నకు  లేన్ద్  ఇత్రులకు 
ఉందననే బాధకనానే, ఇత్రులలా తాను లేడననే 
బాధతోనే  అత్న్  మనస్ు  క్షోభ  పడంద్. 

అత్న్లోన్   అస్ూయకు,  ఈరషయకు 
కారణమైంద్   అద.  త్నలోన్  లోపమేమిట 
తెల్యజెపపికుండ అందరూ గుడడిగా అత్డన్ 

మారమన్  చెపాపిరు;  దాంతో  అత్ను  మరింత్ 
అయోమయాన్క  గురయాయాడు.  అందరినీ 
శత్ురివలాలి చూడటం మొదలు పెటాటడు-" 

"నేను  చ్సిందలాలి   అత్న్లో  ఆత్మసథిైరాయాన్నే 
పెంచ్ందుకు   పరియతినేంచటం.  భారగువడలో 
కషటపడే  త్త్వాం  ఉంద్.  ఒకసారి  నా 
పరియత్నేంలోన్  న్జాయితీ  అత్న్క  అరథిం 
అవవాగానే,   అత్డు  రేయింబవళ్ళూళు 
కషటపడడిడు;  శరిదధతో,  పటుటదలతో  నేను  నేరిపిన 
విదయాలనీనే   చక  చకా  నేరుచికునానేడు.  దాంతో 
తోటి  విదాయారుథిలకనానే  త్నేమీ  త్కుకవకాదన్ 
నమమకం  కల్గింద్  అత్న్క-  అత్న్ ఆత్మసథిరైయాం 
మరింత్  వృద్ధనొంద్ంద్.  అందరిలాగ   తానూ 
ఏదో  ఒక  పన్న్   విజయవంత్ంగా 
చ్యగలుగుతానన్   నమిమనపుపిడు,  ఇంక 
ఇత్రులపైె  ఈరషయకు,  అస్ూయకు  చోట్ద్? 

అందరికనానే  తాను  ఏ  విధంగానూ   భిననేంగా 
లేనపుపిడు, ఇక  వేరేవారితో గొడవకు తావేద్?" 

అనానేడు సౌశ్లుయాడు, జరిగినద్ వివరిస్ూత. 
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ప దా ల్ నే  వె తి క  ప ట ు టకో ం డ!
ఈ పటిటకలోన్ అక్షరాలోలి కరింద్ పదాలు దాకొకన్ ఉనానేయి!  న్లువగా, అడడింగా, మూలగా, కరింద్నుండ పెైక, 

కుడ నుండ ఎడమకు- ఎలా పడతే అలా! వాటిన్ వెతిక పటుటకోండ!  వాటి చుటూట        చుటటండ!

గా ల క స్ం  గా  మి  ఆ ద  రో డ మ ఆ
గయా  అ: క  ద క మ ల్   క ము మి మొ డ
ర క వం  డ ల న  డ క గయా  స్ వం య

మ  డ  ఆ భో  క వా య స్ం ల్ డ మి మా
య ము స్ ల్ మొ  ల్ యా గ తా డ వ క

వం ల  ఆ క ద గా నా స్ం ల్ క ఆ గ
ము స్ం  డ రో క ఊ మ డ క గో ల క

ద బ  ల్ భా గయా ము ద డు  చ్ మ ము షట
ప ర ఉ వ వం ము డ  త్ ల కా య వం

మ న డు ము గా  క  మి  ల్ య వం గయా  కీ
ర వ  త్  మొ ల ఆ షట  ఈ  కం ల  టి క
ప భా గయా ప త్ గ మీ  ము  భా  క గీ పం

మొస్ల్,  ముస్ల్,  ఆకల్,  రోకల్,  ఉడుత్,  త్లకాయ,  వంకర,  గాల్వాన,  నడుము,  నడక, 

కటికీ,  స్ందడ,  నాగల్,  పలక,  మామిడ,  చ్కల్,  కల్మి,ఆరోగయాము,  భాగయాము,  భావము, 

కషటము,  ఆమడ,  మడక, పరమపదము, యగ 
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న క క  నే రి చి న  పా ఠ ం  
మూలం: ద లజండ్ ఆఫ్  రూమీ 
స్వాచ్చినుస్రణ : నారాయణ , కొత్తపల్లి బృందం

అనగనగా  ఒక  అడవిలో  జిత్ుతలమారి  నకక 
ఒకటి ఉండేద్.  దాన్క స్వాయంగా వేటాడటం 
రాదు;  అడవిలో  ఏదో  కారణంచ్త్  చచిచి 
పడవననే  జంత్ువలను  తిన్  బరత్ుకుత్ుండేద్ 
అద్. 

ఒకసారి  దాన్క  అడవిలో  ఏ  జంత్ువ్ 
దొరకలేదు.  ఆకల్తో  నాలుగు  రోజులు 

అలమటించ్క,  దాన్క  ఒక  ఉపాయం 
తోచింద్.  "మృగరాజెైన   సింహంతో 
జత్కడతే...!?" అనుకుననేద్. 

అద్  వెళ్ళుస్రిక  సింహం  ముందు  ఒక  తోడేలు 
న్లబడ  ఉంద్.  అద్  సింహాన్క  వేటలో 
మళ్ళకువలు  నేరుపిత్ుననేద్.  సింహం  శరిదదగా 
వినటం చూసి నకకకు ముచచిట వేసింద్. అద్ 
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సింహంతో  "పరిభూ,  త్మరు  వేటాడగా 
చూడలన్  నాకు  మహా  కోరికగా  ఉననేద్. 

త్మరి  అనుచరులుగా  నేను,  ఈ  తోడేలూ 
త్మరి  వెంట  వేటకు   రాకోరుత్ునానేము. 

త్మరు  అంగీకరిస్త  ధనుయాలమౌతాము" 

అననేద్. 

త్కుకవ జాతివెైన నకకలతో, తోడేళ్ళళుతో కల్సి 
వేటకు  పోవటం  సింహాన్క  నామ్ష 
అన్పించింద్.   కానీ  నకక  అడగిన  తీరువలలి, 
కాదనేందుకు దాన్క వీలవవాలేదు.  ఆ విధంగా 
ఆ  మూడూ  కల్సి  అడవిలోక  పోయినెై;  ఒక 
అడవి  దుననేను,  ఒక  అడవి  గొరెరిను,  ఒక 

కుందలును చంపాయి. 

నకకకు, తోడేలుకు ఆ మాంసాన్నే చూస్స్రిక 
నోటలి  నీళ్ళుళు  ఊరాయి.   "ఈ  వేటలో  మా 
భాగం   ఎంత్  ఉంటుందో.."  అన్ 
ఆలోచించటం మొదలుపెటాటయవి.  

అవి   అటాలి   చొంగలారుచికుంటూ  న్లబడటం 
చూసిన   సింహాన్క  చ్లా  చికాకు  వేసింద్. 

"దొంగ  వెధవలాలిరా!  ఆగండ!  ఏమౌత్ుందో 
చూడండ!  మీ  దురాశకు  త్గిన  గుణపాఠం 
చెపపికపోతే  నేను  మృగరాజునేకాదు.  జనమలో 
మరిచిపోలేన్  పాఠం  చెపాతను  ఆగండ!" 

అనుకుననేద్ అద్.  

పైెక  మాత్రం  రాజస్ంగా  ముఖ్ం  పెటిట,  అద్ 
తోడేలుతో  అననేద్  "చూశావగా?!  మన 
ముందు  చ్లా  మాంస్ం  పడఉననేద్.  దీన్నే 
అంత్టినీ  మన  తాహత్ుకు  త్గినటులిగా 
పంచు" అన్.  

తెల్వి త్కుకవ తోడేలు వెంటనే నోరు జారింద్- 

"మహాపరిభూ!  మూడు  జంత్ువలలోకీ 
పెదదదెైన  అడవిదుననే  మహాపరిభువలు, 

ఉత్తమజీవలు అయిన త్మరిక చెందుత్ుంద్. 
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మధయారకం పారిణ కనుక,  ఈ అడవిగొరెరి  నాకు 
చెందాల్.  అలపి జీవి  అయిన నకకకు ఈ చిటిట 
కుందలు స్రిపోత్ుంద్!" అననేద్.  

ఇద్  వినగానే  సింహం  కళ్ళుళు   కోపంతో ఎరరి-
బడడియి.   దాన్  వెంటురికలు   న్టారుగా 
న్లబడడియి.   ఉరుములు  ఉరిమినటులి 
అరిచింద్  అద్:  "నీచపు  కుకాక!  మా  సాథియి 
ఎకకడ,  నీ  సాథియి   ఎకకడ!?  మాతోపాటు 
వేటను  పంచుకునేందుకు,  వాటా 
అడగందుకు  నీకెన్నే  గుండెలు?!  ఎంత్  ధైరయాం 
నీకస్లు..?!"  అన్.  అటాలి  అరుస్ూత 

ముందుకు  దూక  అద్  తోడేలును  ఒకక 
చరుపు   చరిచింద్.   ఆ   దెబబికు   తోడేలు 
అకకడకకకడ  త్లపగిల్ చచిచింద్!  

త్రువాత్  సింహం  నకకవెైపుకు  తిరిగి,  వేటను 
పంచమననేద్.   

తోడేలు గతిన్ చూసిన  జిత్ుతలమారి నకకకు ఆ 
స్రిక్  స్గం  పారిణాలు  పోయినెై. 
'బలవంత్ులతో  చెల్మి  త్న  వంటి  బకక 
పారిణులకు  త్గదు'  అన్  అద్  ఆ  స్రిక్ 
గరిహించింద్.   అయినా  ఇపపిటిక 
చ్యగల్గింద్  లేదు.   ఏదో  ఒక  విధంగా 
త్పిపించుకోవాల్...  

అందుకన్  అద్   సింహంతో-  "మహారాజా, 

ఇందులో  ఆలోచించ్ల్సుంద్  ఏమీ  లేదు. 

బల్సిన  ఈ  దుననే  ఈ  ఉదయాన  త్మరిక 
అలాపిహారం  అవత్ుంద్.  బల్సిన  ఈ  అడవి 
గొరెరి  త్మరి  మధాయాహనే  భోజనాన్క  అనువగా 
ఉంటుంద్.   ఇక  ఈ  కుందలు  ఉననేద్ 
చూశారా,  అద్  ఈ  రాతిరిక  త్మకు 
రుచికరమైన  భోజనం కాగలదు!" అననేద్.  

జిత్ుతలమారి  నకక  తెల్విగా  చ్సిన  ఈ 
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పంపకాన్క  సింహం  చ్లా  స్ంతోషపడంద్. 

మనస్ులోనే  ఉబ్బిపోత్ూ  అద్  "ఓ  పిరియమైన 
నకాక,  అందరికీ  అనుకరణీయమైన,  అతి 
అదుభుత్మైన  ఇంత్  చకకన్  పంపకపు 
విధానాన్నే  నువవా  ఎకకడ  నేరుచికునానేవ?" 

అన్ అడగింద్.  

నకక అణకువగా త్ల వంచుత్ూ, "మహా 
పరిభూ,  త్న  తెల్విమాల్న  మూర ఖపు  పరివరతన 
కారణంగా  కొద్ద  స్పటి  కరిత్మే   త్మ  చ్త్ 
యమపురిక  పంపబడన  వెరిరి  తోడేలు 

ఉదాహరణ  నుండ  నేను  ఈ  కళ్ళను 
నేరుచికునానేను.  నావంటి  అలుపిడక  ఇంత్ 
గొపపి  పాఠం  నేరిపిన   శేరియస్ుసు  పూరితగా 
త్మరిద!" అననేద్.  

ఈ  జవాబుతో  సింహం  ఎంత్ 
స్ంతోషపడందంట్  అద్  నకక  భుజాన్నే 
త్టుటత్ూ  "విసావాస్ం  గల  ఓ  నకాక!  నువవా  నీ 
స్వాంత్ అసితతావాన్నే  నాకోస్ం తాయాగం చ్సిన  తీరు 
అమ్ఘం.   నేను  న్నునే  మచ్చిను.   ఈ 
జంత్ువలన్నేంటినీ  నీక్  బహుమానంగా 
ఇవావాలన్  న్శచియించ్ను.   పండగ  చ్స్ుకో, 

ఇక  స్ంతోషంగా  ఉండు!"  అన్ 
వెళిళుపోయింద్.  

"చస్ూత  చస్ూత   బరతికపోయాను.   చ్వకు 
అంత్   దగగురగా  వెళిళుకూడ,  క్వలం  నా 
అదృషటంకొదీద  బతికాను.   ఇక  ఎపుపిడూ 
అహంకారులతో పొత్ుత  పెటుటకోను" అన్ ఒటుట 
పెటుటకుననేద్  నకక,  న్ండుగా    ఊపిరి 
పీలుచికుంటూ.
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ఆ నె స్ ట సా టల
బడలో    పిలలిలకు  అవస్రమయ్యా  వస్ుతవల్నే  ఈ  కథలోలాగా    పెటట  గల్గుతే   న్జంగా  
బావంటుందమ్నేం...?

రచన: శ్రిమతి ఆదూరి హైమవతి, విశారింత్ పరిధానోపాధాయాయిన్, బెంగళ్ళూరు. 

కొత్తపల్లి  పాఠశాలకు  హడమస్టర్గా   బద్లీమీద 
వచిచి  చ్రారు  కామేశం  గారు.  మొదటిరోజు 
అసంబీలి  అయిపోయ్ంత్లోనే   ఏడో  త్రగతి 
చద్వే  వాస్ు  వచిచి,  "పంత్ులుగారూ!  నా 
జామటీరి  బాకుసు  కన్పించట్లిదు.  రాతేరి  మా 
నాననేగారు  కొత్తద్  కొన్  తెచ్చిరు.  ఇపుపిడు 
అద్  పోయిందంట్  నా  వీపు  బదదలు 

చ్సాతరండీ!"  అన్  ఏడవాసాగాడు. 

కామేశంగారు అందరినీ అసంబీలిలోనే   న్లబెటిట 
స్ంచులనీనే   వెతికంచ్రు.  జామటీరి  బాకుసు 
మాత్రం దొరకలేదు. 

త్రావాత్ రెండో రోజున  ఆరో కాలిస చద్వే ఆనంద్ 
"మాసాటరూ!  నా   కొత్త  పెన  అసంబీలి  నుండ 
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వచ్చిస్రిక  నా  బాయాగ్  లో  లేదండీ!  మా  అమమ 
చంపేస్ుతందండీ  !"  అన్  ఆయన  ఆఫీస  గద్క 
వచిచి చెపిపి, ఎకకళ్ళుళు  పెటిట  ఏడవాసాగింద్. 

"పాపా! నువెవాళిళు  కాలిసలో కూరోచి. నేను వచిచి 
చూసాతను " అన్ చెపిపి పంపారు కామేశంగారు. 

వెంటనే  సాటఫ్  మీటింగ్  ఏరాపిటు  చ్సి, 

ఉపాధాయాయులందరితోటీ   ఈ  విషయం 
గురించి  చరిచించ్రు. 

"సార్ ! మన బళ్లి ఇలాంటి దొంగత్నాలు 
రోజూ  జరుగుత్ూనే  ఉనానేయండీ!  ఎవరు 
చ్స్ుతనానేరో  తెలుసుకోలేక  పోత్ునానేం.  ఎవరీనే 
దండంచలేక  పోత్ునానేం.  ఎవరినెనైా 

అనుమాన్ంచి  అడగితే  వారి  త్ల్లిదండురిలు 
వచిచి యాగీ  చ్స్ుతనానేరు.  ఇద్ంతే  మాసాటరూ! 

మనం  ఏమీ  చ్యలేం.  వద్లేయాల్సుంద!" 

అనానేరు ఉపాధాయాయులు. 

అందరి అభిపారియాలూ వినానేక  కామేశం గారు 
చెపాపిరు:  "చూడండ,  ఇంత్వరకూ 
జరిగినదాన్నే  పకకన  పెటటండ.  ఇపుపిడు    ఏం 
చ్యాలో  ఆలోచించండ!  నాకు  ఏం 
ఆన్పిస్ుతననేదంట్, వారం రోజులోలి  మనం మన 
పాఠశాలలో ఒక 'ఆనెస్ట సాటల 'న్  పారిరంభిదాదం  . 
దాన్  న్రవాహణ  బాధయాత్    పరిధానంగా   నాద. 

అయితే మీలో  ఎవరిక ఎపుపిడు ఖాళీ స్మయం 
ఉంట్  అపుపిడు  వాళ్ళుళు   దీన్నే   దగగుర  ఉండ 
నడపండ!" అన్ చెపాపిరు.  

ఉపాధాయాయులందరికీ  అనుమానమే- 

అలవాటైె  మొదుదబారిపోయిన   దొంగలు   ఆ 
సాటలలోన్  స్రంజామానంతా  ఒకక  రోజులో 
దోచ్సాతరన్.  కానీ  పరిధానోపాధాయాయున్క 
ఎదురు  చెపపిలేక,   అందరూ   మౌనం 
వహించ్రు. 

ఒక  వారం   రోజులోలి   కామేశంగారు  'ఆనెస్ట 
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సాటల'ను  ఆవిషకరింప  జశారు.   త్న 
వరండలో కటికీలోంచి  తాను కన్పించ్లా   ఒక 
ట్బుల,  దాన్మీద  అలమారలా  వననే  ఒక 
చెకక   సాధనాన్నే  చ్యించ్రు.  దాన్లో 
వరుస్గా  పేజీల వారీగా నోటు పుస్తకాలునెనేై. ఆ 
నోటు  పుస్తకాలలో   పరితిదీ   పరితేయాకమైన   పేజీనే- 

పరితి  పేజీమీద   'ఆనెస్టసాటల'  అన్    ముదర  వేసి 
ఉంద్.  పెన్సుళ్ళులి,  పెనునేలు,  ఎరేజరులి,  జామటీరి 
బాకుసులు  ,  పలకలు,  బలపాలు-  ఇలా   బడ 
పిలలిలకు  అవస్రమైన  సామగిరి   అంతా 
ఏరపిరచ్రు  .  పరితి వస్ుతవ మీదా  'ఆనెస్ట  సాటల' 

అన్  ముదరవేసి,  ఆ  పరికకగా  వస్ుతవ  వెల 
ముద్రించి ఉంద్. ఆ ట్బుల  మీద ఒక పరికకగా 
డబుబిల పెటెట ఉంచ్రు. 

ఆ  రోజున  అసంబీలిలో   కామేశంగారు 
వివరించ్రు:  "పిలలిలూ!  'ఆనెస్ట'-  అంట్ 
ఏంట  తెలుస్ుగా, 'న్జాయితీ'-  మనందరికీ 
న్జాయితీ  చ్లా  ముఖ్యాం.  ఆ  న్జాయితీన్ 
ఎపపిటికపుపిడు   గురుత  చ్స్ందుకు  గాను 
ఈరోజు  నుండ  మన  బళ్ళు  'ఆనెస్ట  సాటల  'న్ 
పారిరంభిస్ుతనానేం. ఈ సాటలలో  మీకు కావలసిన 

చ్లా  వస్ుతవలు   లభిసాతయి.  పరితిదీ   బయట 
దుకాణాలలోకంట్  త్కుకవ  ధరకు లభించ్లా 
చరయాలు  తీస్ుకునానేం.  అయితే  ఈ  సాటల  లో 
'అమేమవాళ్ళుళు'  అంటూ  ఎవరూఉండరు. 
వస్ుతవను తీస్ుకుననే విదాయారేథి, త్పపిన్స్రిగా  ఆ 
వస్ుతవ  పేరిట  బ్లులి  రాస్ుకోవాల్;  త్నంత్ట 
తానుగా  ఆ మొతాతన్నే    పెటెటలో  వేసి వెళ్ళుల్. 

దూరంగా కూరొచిన్ ఉననే ఇంచ్ర్జు 
ఉపాధాయాయుడు  ,  క్వలం  చూపరిగా  చూస్ూత 
ఉంటాడు;  చిలలిర  అవస్రమనై  వారిక  చిలలిర 
అంద్స్ుతంటాడు-అంతే.  ఆఫీస  గద్లోంచి 
నేను కూడ ఒక కనునే వేసి ఉంచుతాను. 

ఏ రోజుకారోజు  వస్ుతవల లకక  , సొముమలకక 
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ఇదదరు  ముగుగురు  ఉపాధాయాయులు  కల్సి 
చూస్ుతంటారు.  లకక స్రిపోత్ుంట్ మంచిద- 

లేక పోతే ఎకకడో పొరబాటు జరుగుత్ుననేటులి- 
అలాంటపుపిడు   ఇద  మనందరి  న్జాయితీక 
పరీక్ష  అవత్ుంద్.  మరింత్  కటుటద్టటంగా 
సాటలన్  నడపవలసి  వస్ుతంద్.   అలాంటి 
అవస్రం  అస్లు  త్లత్తదనే  నానమమకం.. 

అరథిం అయియాంద్గా?" అనానేరు. 

పిలలిలంతా త్లలూపారు. 

కామేశంగారు ఇంకా చెపాపిరు  "మీలో ఎవరెైనా 
మీకు   అవస్రమైన  వస్ుతవలు  కొనాలను-

కునానేరు;  కానీ   డబుబిలు   తెచుచికోడం 
మరిచిపోయారనుకోండ-  అటాలింటివాళ్ళలికు 
కూడ  ఆనెస్టసాటల సాయం చ్స్ుతంద్. స్కళ్ళుళు, 
జాయామటీరి  బాకుసులవంటి  కొన్నే  వస్ుతవలను 
మన  బడ  పిలలిలు   కాలిస్ుకు  తీస్ుకెళిళు 
వాడుకోవచుచి;  ఆ  త్రావాత్  వాటినే 
కొనుకోకవాలంట్  కొనుకోకవచుచి;  లేకపోతే 
కాలిస్ు త్రావాత్  తెచిచి వాపస్ు  ఇవవావచుచి" అన్. 

వింటుననే  పిలలిల ముఖాలు వికసించ్యి. 

అటుపైెన  ఆనెస్ట  సాటల  పారిరంభం  అవవాగానే 

పిలలిలంతా ఎగబడ వస్ుతవలను తీస్ుకునానేరు . 
అందరినీ  వరుస్గా ఒకరి త్రావాత్ ఒకరిన్ లోన్క 
పంపసాగాడు  స్ూకల లీడర్.  ఉపాధాయాయుల 
పన్  క్వలం  చిలలిల అంద్ంచటమే. 

ఆశచిరయాం!  ఆనెస్ట  సాటలు  లకక  ఏనాడూ 
త్పపిలేదు, సాటలు  వస్ుతవ ఏ  ఒకకటీ  పోలేదు! 

అంతేకాదు,  బడలో   దొంగత్నాలు  పూరితగా 
త్గిగుపోయాయి!

"కొంత్మంద్ పిలలిలు త్మకు  బళ్ళుకావల్సున 
వస్ుతవలు ఇంటలినే  మరిచిపోయివస్ుతంటారు. 

తీరా  వచ్చిక,  ఉపాధాయాయులు  కోపపిడతారు 
కదా,  అన్   వేరేవాళ్ళలి   స్ంచిలోంచి 

53



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-66

తీస్స్ుకుంటుంటారు.  అడగితే   అవి  త్మవే 
అనేస్ుతంటారు.  అయితే  ఇపుపిడు  వాళ్ళలికు  ఆ 
అవస్రమే  లేదు-  ఆనెస్ట  సాటలులోంచి 
తెచుచికోవచుచి;  తిరిగి  వాపస్ు  ఇవవావచుచి 
కూడను-  అందువలలి  వాళ్ళువరూ   త్పుపిపన్ 
చ్యట్లిదు"  అన్  చెపాపిరు  కామేశంగారు, 

వారాంత్పు ఉపాధాయాయుల  స్మావేశంలో. 

"అవనండీ!  ఊరిక్    నోటితో  -‘ఇత్రుల 
వస్ుతవలు దొంగత్నం చ్యడం నేరం  - పరుల 
సొముమ   పామువంటిద్   అన్  నీత్ులు’  
చెపేపికంట్,  నీతిన్  పాటించ్  విధానాన్నే 
నేరపిటం;  అవస్రాన్క  కావల్సున  వస్ుతవల్నే 
అందుబాటు లోక తేవటం  చ్స్త చ్లు- ఎవవారికీ 
ఇక   దొంగిల్ంచ్  అవస్రం  ఉండదు.  పిలలిలు 

త్మ  చిటిట  చిటిట   అవస్రాలకు  అమాయకంగా 
దొంగిలడం  అలవాటుచ్స్ుకున్,  ఆ  త్రావాత్ 
పెదద  నేరాలు  చ్యకుండ,  పసిత్నంలోనే 
చ్కచకయాంగా  ఆపేయడం  కూడ 
ఉపాధాయాయులుగా  త్మ  బాధయాత్  అన్  సాటఫ్ 
అంతా  తెలుసుకునానేరు.  మొకకగానే  వంచ్ల్, 

మానెైనాక వంగదుకదా!   

ఇలా  ఆనెస్ట  నేరపిడంతో  పాటుగా, 

దొంగత్నాలూ   ఆగిపోడంతో 
ఉపాధాయాయులంతా ఊపిరి పీలుచికునానేరు. 

పెదదపంత్ులు  కామేశం  గారు  కొత్తవిషయాన్నే 
త్మతో  చ్యించి  న్రూపించిన  విధానాన్క 
అంతా ఆయనకు  ధనయావాదాలు చెపాపిరు. 
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5. ఒళ్ళళుంతా కనునేలు; పొటట న్ండ గింజలు- ఏంటద్?

6.  అందమైన వెండ కంచం కొన్నే రోజులు కన్పిస్ుతంద్, కొన్నేరోజులు మాయమైపోత్ుంద్...? 

7.  ఎంత్ దూరం నెటిటతే అంత్ దగగురౌత్ుంద్- ఏంటద్? 

8.  కారుగాన్ కారు పరుగులో జోరు? 

9.  మూట విపిపితే ముకుక పటుటకుంటుంద్? 

10.  రెండు అంగుళ్ల గద్లో యాభై మంద్ దొంగలు ..?!

స్మాధానాలు ఎకకడునానేయో... వెత్కండ!

పొడుపు!
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జి ం క  - పు ల్
మూలం : బౌదధ కథలు          అనుస్రణ : నారాయణ

పరికృతి  మనోహరంగా  ఉంద్.   ఆకాశాననేంట్ 
పరవాతాలు  పచచిగా,  బరువగా  ఉనానేయి. 

దటటమైన  అడవిలో  ఎండ  పొడ  కానన్ 
పారింతాలు  ఎనోనే.   రంగురంగుల  పూలు, 

సలయ్రులి,  పదామలతో  న్ండన  కొలనులు- 

వాతావరణం  చ్లా  అందంగా  ఉంద్.   కానీ 
వ్-చ్ంగ్   పరికృతి  సౌందరాయాన్నే  చూడటం 
లేదు.   దాంతో  అత్న్క  పనేలేదు.   అత్ను, 

అత్న్   కొడుకు    ఈ  కొండలోలి   దొరికన 
పారిణనలాలి  వేటాడుత్ూ  గడుపుతారు 
రోజంతా.  

బాణాలు  వేయటంలో  వ్-చ్ంగ్ న్ 
మించినవారు  లేరు.   అత్ను  ఏనాడూ  గురి 
త్పపిలేదు.   బాణం  వెయాయాలంట్  అస్లు 
అత్ను గురి  చూడవలసిన  పనేలేదు.  అత్ను 
లక్షాయాన్నే  చూస్వాడు;  ధనస్ుసునుండ  బాణం 
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వెలువడేద్;  లక్షాయాన్నే  త్గిలేద్.  అత్న్ 
శరాలనుండ  త్పిపించుకొనగల్గినంత్ 
చురుకుదనం  గానీ,  శకతగానీ  ఏ  జంత్ువకీ 
లేదు.   

అదుగో! అటుచూడు! చిటిటజింకపిలలి! 
పరికృతిలో  ఏ  పారిణీ  దానంత్  ముదుదగా, 

అందంగా,  అమాయకంగా   ఉండ  ఉండదు. 

కానీ, వ్-చ్ంగ్  వచిచింద్ పరికృతి సౌందరాయాన్నే 
ఆసావాద్ంచడన్క కాదు.  అత్న్ కంటిక జింక 
పిలలి  కనబడందో  లేదో,  అత్న్  అముమలపొద్ 
నుండ  ఒక  బాణం  బయటిక  వచిచింద్- 

జూ...మ్...!  అంతే!  చిటిట   జింక  పిలలి  చచిచి 
పడపోయింద్.  అపుపిడు  చూశాడు   వ్- 

జింకపిలలికు  దగగుర  లోనే  ఉంద్  త్ల్లి  జింక-  అద్ 
అకకడే,  గడడిలో  ఉండంద్  అంత్స్పూ.  త్ను 
ఉననేచోటు  నుండ   జింకకు   స్రెనై   కోణం 
కుదరలేదు,  అందువలలి  వ్-చ్ంగ్  
కొంచెంస్పు  వేచి చూశాడు .  
పిలలి  జింక  కరింద  పడపోగానే  త్ల్లి  జింక 
గబుకుకన  లేచి  దాన్  దగగురిక  వచిచింద్. 

ఆత్రంగా  దాన్  గాయాన్నే     నాకుత్ూ, 

కళ్ళళులోంచి   నీళ్ళుళు  కారిచింద్.  దాన్నే  ఆ  పన్లో 
న్ండ  మునగన్చిచి,  చకాలున  ఒక  బాణం 
వద్లాడు  వ్-చ్ంగ్.   దాంతో  త్ల్లి  జింక 
కూడ చచిచి పడపోయింద్.  

కానీ  వ్-క  స్ంత్ృపిత  కలగలేదు.   అకకడక 
దగగురిలోనే,  గడడిలో  మరికొంత్  కదల్క 
కన్పించింద్  అత్న్క.   ఆ  పారింత్ంలో  ఇంకా 
కొన్నే  జింకలు  ఉండ  ఉంటాయి..  కనీస్ం 
ఒకటయితే  ఉననేద్...  బహుశా  రెండు  కూడ 
ఉండచ్చిమ్.  "రెండు  జింకలకంట్  మూడు 
మంచివి"  అనుకునానేడత్ను.  ఆ  ఆలోచనక 
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అత్న్  ముఖ్ంలో   స్ంతోషంతో  కూడన 
చిరునవవా  ఒకటి  మద్ల్ంద్.  

కొంత్స్పు అలా న్శచిలంగా న్లబడడిక, గడడిలో 
కదులుత్ూ  అత్న్కొక  నీడ  కన్పించింద్. 

ఎండుగడడిలో ఏదో జరజరా కద్ల్ంద్.  అత్ను 
ఆ  నీడను  చూసి  బాణం  వద్లాడు.   మరొక 
శరీరం  దబుబిన  నేలరాల్ంద్.   ఆరతనాదం 
మరొకటి  వెలువడంద్.    కానీ  అద్  జింకల 
అరుపుకాదు! మన్ష అరుపు!!

వ్-చ్ంగ్  అకకడక  పరుగత్ుతకెళ్ళుడు. 

అత్న్  మూడవ  బాణాన్క  బలయింద్ 
న్జంగానే  జింక  కాదు.  అత్న్  కొడుక్!  వ్-

తోపాటు  వేటకు  వచిచిన  కొడుకు,  ఎలా 
చ్రుకునానేడో,  అకకడ  చచిచిపడఉనానేడు. 

వ్-చ్ంగ్  న్శేచిషుటడెైపోయాడు.  ఏదో స్వారం 
అత్న్క  చెపుతననేటులి   అన్పించింద్.   "వ్-

చ్ంగ్!  ఇపుపిడు  అరథిమయియాందా,  బాణం 
దెబబితో   కొడుకు  చచిచి  పడ  ఉంట్  ఎలా 
ఉంటుందో..?!  నువవా  నీ  కొడుకును  ఎంత్ 
గొపపిగా పేరిమిసాతవో,  జంత్ువలు కూడ త్మ 
పిలలిల్నే అంత్గానూ పేరిమిసాతయి.  నీ చరయాలతో 
జంత్ు  త్లులిలను,  జంత్ు  త్ండురిలను  నువవా 
ఎంత్ క్షోభ పెటాటవో...!

ఆ  స్వారాన్నే వింటూ గుండె పగిల్న వ్-చ్ంగ్ 
న్సాతరాణుడెై  అకకడ  న్లబడపోయాడు. 

అంత్లో  అకసామత్ుతగా  అత్న్క  అరథిమైంద్- 

గడడిలో త్నకు విన్పించిన కదల్క జింకద్కాదు- 

న్జాన్కద్  పుల్ద్!  కానీ  అపపిటిక్ 
ఆలస్యామైపోయింద్... 
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ఎ వ రి  స్ ం ప ద? 
'మన  గురించి  మనం  ఏమి  అనుకుంటాం  '  అననేదాన్  మీదనే  మన  పరివరతన   ఆధారపడుత్ుంటుంద్.  'త్ను  
బ్చచిగాడు'  అనుకుననేన్నేనాళ్ళూళు సోమదత్ుతడు ఆ  జీవిత్ంలోంచి బయటపడలేకపోయాడు.  మరి మనం  
ఏమి అనుకుంటునానేం, మన  గురించి ? 

మూలం: Buddhist tales               స్వాచ్ఛానుస్రణ: నారాయణ, కొత్తపల్లి 

చ్లాకాలం కరిత్ం శారివసితలో  'ధనదత్ుతడు' అనే 
వాయాపారి  ఒకడు  ఉండేవాడు.  అత్ను  మహా 
ధన్కుడు.  మహారాజులకు  కూడ  అత్న్క 
ఉననేంత్  వెైభవం  ఉండదన్  పరిజలు 
అనుకునేవాళ్ళులి.   ధనదత్ుతడు  కూడ 
అవస్రంలో  ఉననేవాళ్ళలికు  సాయం  చ్స్ూత 

ధరమంగా  పరివరితంచ్వాడు;  అలా  అందరి 
మననేనా  పొందవాడు.   అయితే  వింత్ 
ఏమిటంట్,  యువకుడగా  ఉననేపుపిడు  ఇద 
ధనదత్ుతడు  ఎనోనే  కష్టలు  పడడిడు.  అపపిటలి 
ఎంత్ వెత్ుకుకనానే అత్న్క పనే దొరిక్ద్ కాదు. 

పెటుటబడ మాట దవడెరుగు, తినేందుక్ ఏమీ 
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లేక  పస్ుతలుండేవాళ్ళుళు  అత్నూ,  అత్న్ 
కుటుంబమూ.   ఆ  స్మయంలోనే  అత్న్ 
భారయా  మరణంచింద్.  ఒకకగానొకక  కొడుకు 
త్పిపిపోయాడు.   అంత్లో  ఇక  వేరే  ఏ  దారీ 
కనబడన్  ఆ  చ్కటిరోజులోలిక  అకసామత్ుతగా 
వెలుగు  పరివేశించింద్.   బండమీద  చిననే 
వాయాపారం  పెటుటకునేందుకు  వీలు  చికకంద్. 

చూస్ూత  చూస్ూతండగానే  ధనదత్ుతడు  ఓడల 
మీద  వరతకం  చ్స్  సాథియిక  చ్రుకునానేడు; 

అపర కుబ్రుడు  అయాయాడు. 

భౌతికంగా  చ్లా  డబుబి  స్ంపాద్ంచినా, 

ధనదత్ుతడ మనస్ు మాత్రం అశాంతితో కొటుట- 
మిటాటడేద్.  "ఇదంతా  ఎందుకు, 

ఎవరికోస్ం?"  లాంటి  ఆలోచనలు  అత్న్నే 
న్రంత్రం   పటిట  పీడంచ్వి.  త్పిపిపోయిన 
కొడుకు  కోస్ం  అత్న్  మనస్ు 
త్హత్హలాడేద్.  ఏదో శకత త్న కొడుకున్ త్న 
దగగురిక  చ్రిచినటులి  అన్పిస్ూతండేద్  అత్న్క 
ఒకోకసారి.  అస్లత్ను  ఆ  ఆశతోట్ 
బరత్ుకుకంటూ  వచ్చిడు.  కొడుకున్ 
వెత్కటం  కోస్ం  అత్ను  చ్యన్ 
పరియత్నేమంటూ  లేదు.  రానురాను 
ధనదత్ుతన్  శకత  స్ననేగిల్లింద్. 

ముస్ల్వాడౌత్ునానేడు.. 

ఆ  స్మయంలో-  ఎటటక్లకు-  అత్న్  ఆశ 
ఫల్ంచినటులి  తారస్పడడిడు,  కొడుకు 
సోమదత్ుతడు!  పెదదవాడెైతే  అయాయాడు  కానీ, 

పరమదరిదురిడగా  బరతికాడత్ను   ఇనేనేళ్ళూళు! 
వాడన్  పెంచిన  బ్క్షగాళ్ళుళు  వాడక  భిక్షం 
ఎత్ుతకోవటాన్నే మించి మరేమీ నేరపిలేదు!

ధనదత్ుతడు చెపిపిన గురుతల ఆధారంగా వాడన్ 
గురితంచిన  పన్వాళ్ళుళు,  వాడక  ధనవంత్ులకు 
త్గిన  బటటలు  వేయబోతే   వాడు  వేస్ుకోలేదు; 

ధనదత్ుతడ  దగగురిక  రమమంట్  వాడు  ఓపటాటన 
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రాలేదు.  చివరిక  స్వకులు  వాడ  కాళ్ళూళు 
చ్త్ులూ  కటిటపడేసి  ఎత్ుతకొచ్చిరు 
త్ండరిదగగురిక! 

ధనదత్ుతడు  వాడన్  చూడగానే  గురితంచ్డు. 

'స్ందహంలేదు- వీడు త్నకొడుక్'. 

వాడన్  చూసిన  ఆనందంలో ధనదత్ుతడక 
నోట  మాట  రాలేదు.  వాడ  పరిసిథితి  చూస్త 
అత్న్  గుండె  త్రుకుకపోయింద్. 

ఆనందంతోటీ, దు:ఖ్ం తోటీ  కళ్ళలిలోంచి నీళ్ళుళు 
కారగా  లేచి  కొడుకును  కౌగల్ంచుకో-

బోయాడు ధనదత్ుతడు. 

అయితే  సోమదత్ుతడ  సిథితి  మరోలాగా  ఉననేద్. 

'త్ను  భిక్షగాడు'  అన్  త్పపి  మరేదీ   తెలీదు 
వాడక.  ధనదత్ుతడన్,  అత్న్  స్వకులన్ 
చూస్తనే   వాడక  వణుకు  పుటుటత్ుననేద్. 

ధనదత్ుతడ  మహలులో  వాడు  కనీస్ం  లేచి 
కూడ న్లబడలేకపోయాడు.  స్వకులు ఏమి 
చెపాపిరో వాడక అస్లు అరథిమే కాలేదు. దాంతో 
వాళ్ళులి   కటులి  విపిపింద  త్డవ-  వాడు  లేచి, 

ఏడుస్ూత,  గబుకుకన  బయటిక  పరుగు 
పెటాటడు. 

అత్న్  వెంటపడ  పటుటకోబోయిన  పన్వాళ్ళళును 
వారించి,  ఆపాడు  ధనదత్ుతడు. 

"పారిపోత్ుననే  వాడన్  పటుటకోవటం  వృధా, 

దాన్వలలి   పరియోజనం   లేదు..  ఇపుపిడుననే 
య  పరిసిథిత్ులలో  వాడు  త్న  కొడుక్ 
అయినపపిటికీ,  వాడన్  పటుటకోవటం  వలలి 
త్నకు ఒనగూరే లాభం ఏదీ లేదు" అనుకుననే 
ధనదత్ుతడు  ఒకరిదదరిన్  న్యోగించి,  వాడు 
ఏం  చ్స్ుతనానేడో చూడమనానేడు. 

సోమదత్ుతడు  అకకడ  నుండ  పారిపోయి 
యధాపరికారం  అడుకోకవటం  మొదలటాటడు. 

త్న బటటలన్ చింపుకొన్, బురద పటిటంచుకొన్, 
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మకల్గా  త్యారయాయాడు.  ఊళ్ళువాళ్ళుళు 
జాల్పడ  వేసిన  ఎంగిల్  మత్ుకుల్నే  ఏరుకొన్ 
ఇషటంగా తినసాగాడు! 

ఆ  స్మయంలో  ధనదత్ుతడన్  ఊరడంచ్డు, 

అత్న్  వదద  పన్చ్స్  మిత్రపాలుడు.  "మీరేమీ 
కంగారు  పడకండ.  నాకు  కొంత్  స్మయం 
ఇవవాండ.  పరిసిథితిన్  నేను   చకకద్దుదతాను" 

అన్  మాట ఇచ్చిడు ధనదత్ుతడక. 

త్గిన  పథకాన్నే సిదధం చ్స్ుకునానేక, ఒకరోజున 
సోమదత్ుతడు  త్న  వదద  అడుకోకవటాన్క 
వచిచినపుడు,   మిత్రపాలుడు  వాడక  అననేం 
పెటిట,  "ఒరే!  నీకు  నేను  రోజూ  అననేం 

పెటటగలను-  కానీ  నాక్ం  లాభం?!  రాతిరిపూట 
నా  దుకాణాన్క  కావల్గా  పడుకుంటానంట్ 
రోజూ  అననేం  పెటిట,  మూడు  రూపాయలు 
కూడ  ఇసాతను,  చూడు!"  అనానేడు, 

ముందుగానే  ఒక రూపాయి చ్తిలో పెడుత్ూ. 

సోమదత్ుతడక  ఆ  ఆలోచన  నచిచింద్.  వాడు 
రోజూ  ఉదయం పూట అడుకొకన్, రాతిరిపూట 
ధనదత్ుతడ  దుకాణం  ముందు  పడుకోవటం 
మొదలటాటడు. 

ఇలా కొనానేళ్ళుళు గడచ్క, మిత్రపాలుడు వాడన్ 
పిల్చి, "ఒరే! ఉదయం పూట ఇకకడే న్లబడ 
వచ్చి  పోయ్  బరువలు  మ్యరాదురా?! 

నాకు   పన్  జరుగుత్ుంద్,  నీకూ   నాలుగు 
డబుబిలు రాలతెై?" అనానేడు. 

అటాలి  కొన్నే  నెలలు  గడచ్క,  మిత్రపాలుడు 
వాడక  దుకాణంలో  స్రుకులంద్ంచ్  పన్పెటిట, 
ఉండేందుకు  వస్తిగా  ఒక  చిననే  గద్ 
చూపించ్డు.  ఇలా  కొన్నే  నెలలయాయాక, 

అత్ను  వాడక  య  సారి  లకకలు 
చూస్ుకోవటం  నేరిపి,  రెండేళ్ళళు  త్రావాత్ 
నమమకం  చికకగానే  దుకాణంలో  డబుబి  పన్లో 
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పెటాటడు.  ఇలా   కొనేనేళ్ళుళు  గడచ్యి.  ఆ  స్రిక 
సోమధత్ుతడు పన్లో బాగా ఆరతేరటమే గాక, 

మంచి  నమమకస్ుతడు  కూడ   అయాయాడు. 

అపుపిడుగానీ   మిత్రపాలుడు  వాడన్ 
ధనగుపుతడ దగగురిక తీస్ుకుపోలేదు. 

ధనగుపుతడు   యసారి  వాడన్  బాగా పరిశ్-

ల్ంచి, వాయాపారం గురించి రకరకాల పరిశనేలడగి, 

"న్నునే నా ఆంత్రంగికున్గా  పెటుటకుంటాను- 

జీత్ంతో పాటు  నా వాయాపారంలో  వాటా కూడ 
ఇసాతను"  అన్  ఆశ  చూపించి,  అలా  త్న 
వాయాపారాననేంతా కొద్దకొద్దగా అపపిగించ్డు. 

ఆ  త్రావాత్  కొనేనేళ్ళళుకు  ఆయన  ఒక  పెదద 
ఉత్సువాన్నే  ఏరాపిటు చ్సి, "సోమదత్ుతడు త్న 
కొడుక్"  అన్  పద్మంద్  ఎదుటా   పరికటించ్ 
స్రిక,  ఒకపపిటి  బ్చచిగాడెైన  సోమదత్ుతడు 
న్వెవారపోయాడు: "నాద్  కాన్   స్ంపద,  ఏదో 
దవడ  చలవ  వలలి  అకసామత్ుతగా  నామీద 
వరిషంచింద్!" అన్ అశచిరయా పోయాడు- 

అంతే  త్పపి,  "త్నకు  దొరికన  స్ంపదంతా 
అస్లు   ఏనాటికీ  త్నద"  అన్  అత్న్క  అరథిం 
కాలేదు!          
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మ ు ం ద ు  జా గ రిత్ త!
స్ుమిత్ర: డకటరిచిచిన మందుబ్ళ్ళళును ఎందుకలా నాలుగువెైపులా కతితరిస్ుతనానేవ? 

వెంగళ్ళపపి: సడై్ ఎఫెకుటలు రాకుండ ఉండటాన్క! 

నవవా!
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స్ ు ర వి-రి ష  
న్రవాహణ: సౌమయా, పుస్తకం డట్ నెట్ 

'ఈ  శ్రిషక  కోస్ం  ఈసారి  ఎవరినే 
పరిచయం  చెయాయాలా'  అన్ 
ఆలోచిస్ూత  ఉంట్,  కొనేనేళ్ళళు  కరిత్ం 
చద్విన  పుస్తకం  గురుత  వచిచింద్. 

దాన్నే  రాసిన  పిలలిలూ  గురుతకు 
వచ్చిరు.  వాళ్ళళు  గురించి  చెబ్తే 
మీకూ  పోరితాసుహకరంగా  ఉంటుంద్ 
గదా  అన్పించింద్-ఆ   పుస్తకం   పేరు 
"అడవాంచర్సు  ఇన  అంటారికటికా" 

(అంటారికటికాలో సాహసాలు). 

మీకు 'టీనేజ' అంట్ తెలుస్ుగా?  పదమూడేళ్ళళు(థరీటన)నుండ పంథొమిమదళ్ళళు(నెైనీటన) మధయా ఉననే 
పిలలిల్నే  'టీనేజరులి' అంటుంటారు. 
అటాలింటి  ఇదదరు టీనేజ పిలలిలు త్మ అంటారికటికా  పరయాటన గురించి రాసిన పుస్తకం అద్. 

స్ురవి  థామస,  రిష  థామస  అన్  ఇదదరు  అకాక  త్ముమళ్ళుళు.  2005 లో  ఒకసారి  వీళ్ళళుక 
అనుకోకుండ అంటారికటికా ఖ్ండం వెళ్ళు అవకాశం వచిచింద్. మరి అంటారికటికా ఖ్ండం  అంట్ 
మాటలా? స్ృషటలో  కెలాలి అతి  చలలిగా  ఉండే  పారింత్ం  కదా!  పేరుక  ఒక  ఖ్ండమే  అయినా,  అకకడ 
మనుషులు  పెదదగా  ఉండరు-  పరిశోధన  కోస్ం  వచ్చివాళ్ళుళు  ఉంటారు  అంతే.  అస్లుక  అకకడక 
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వెళ్ళళుడమే  అత్యాంత్   సాహస్ంతో  కూడుకుననేద్.  అలాంటి  చోటుక  వెళిళు  కొనానేళ్ళుళు  ఉండవచ్చిరు 
వీళిళుదదరూ! 

ఆ   పరియాణంలోనే  కాక,  అకకడ  ఉననే  పద్హేను   రోజులోలినూ   ఒళ్ళుళు  గగురొపిడచ్  అనుభవాలు 
ఎదురయాయాయి  వాళ్ళలికు.  అన్నేంటినీ  త్టుటకున్  ధైరయాంగా  న్లబడడిరు  వాళ్ళుళు.  అంతే   కాదు-  ఆ 
చుటుటపకకల  ఉననే   ఆస్కతకరమైన  విశేష్లనన్నేంటినీ-  పెంగివానలి  వంటి  జంత్ువల 
వినాయాసాలలాంటివి- దగగురగా చూశారు. తిరిగి వచ్చిక, త్మ అనుభవాలన్నేటీనే  వివరిస్ూత  ఏకంగా 
"అడెవాంచర్సు ఇన అంటారకటికా" పుస్తకమే  రాస్శారు! 

ఈ పుస్తకం  2007 లో విడుదల అయినపుపిడు  అకక స్ురవి వయస్ు పదహారేళ్ళుళు, త్ముమడు రిష 
వయస్ు పదమూడు.  అంటారికటికా ఖ్ండంపైె పాదం మ్పిన అతి పిననే వయస్ు భారతీయులు  
వీరే.  కొనానేళ్ళళు  త్రువాత్  ఈ  పుస్తకంలో  ఒక భాగాన్నే     'సి.బ్.ఎస.ఈ'  వారి  సిలబస  తో  ఎన్మిదో 
త్రగతి చద్వే  విదాయారుథిలక పాఠాయాంశంగా కూడ పెటాటరు! 

వీళ్ళలి  అమమ    మన  విదశాంగ  శాఖ్లో  పన్చ్స్ుతననేద్.  దాంతో  వీళిళుదదరికీ   రకరకాల  దశాలు  చూస్ 
అవకాశం కల్గిందట. పరిస్ుతత్ం స్ురవి చదువ పూరితచ్స్ుకొన్, శాస్తరావేత్తగా పన్ చ్స్ుతననేద్. ఇపపిటికీ 
త్ను తిరిగ  పరిదశాల గురించి  http://suziventures.blogspot.in అననే   బాలిగులో వాయాసాలు 
రాస్ూత ఉంటుంద్ త్ను! 

వీళిళుదదరి   స్ంగత్ులూ  చెపపిడం  ఎందుకంట్,  'మీరు  కూడ  మీరు  వెళిళున  పరిదశాల  గురించి 
అపుపిడపుపిడూ చిననే చిననే వాయాసాలు రాయొచుచి'  అన్.  మనం అందరం దశాలు తిరుగుతామనీ, 

అందరు రాసినవీ  పుస్తకాలు అయిపోతాయనీ, అనీనే అంత్రాజుతీయ గురితంపు పొందుతాయనీ కాదు 
కానీ,  అదొక  డెరైీలాగా  అనమాట.  కనీస్ం   మనం  వెళిళున  ఊరలిలో  విశేష్ల  గురించి  తోటి  వారితో 
పంచుకుననేటులి  ఉంటుంద్ గదా, ఆ  వివరాలు రాస్త!? ఏమంటారు? 
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మంచ పుస్తకం  :  
ప సి డి మొ గ గ 

(  బ్బ డి పి ల్ లిల్  సా హి త్ య  మా స్  ప తి రక    )  పరచురణ  :పరభుత్వా ఉననత్ప్ఠశాల్, ఆముద్ల్వ్ల్స్

"అద్ కావాల్ని - ఇద్ కావాల్ని 

మర్ మర్ నను అడిగినపుపడు 
అద్గో  -  ఇద్గో  -  బ్బూచాడు! 

అంటవ్! 

చీకట్వేళ్ళ -  ఇంట్కెదురుగా 
గాల్క్  అటూ-  ఇటూ 
ఊగులడుత్ూ -
బ్బూచాడేమో      జడిపిస్ుతంటే 
"బ్బూచీ లేదు - గీచీ లేదు. 
బ్బజ్జు  కనాన,  నా  చనాన"అని 

జ్కొడతావ్! 

అస్ల్ంత్కీ చపపమామె! 
బ్బూచాడంటే ఎవ్రమామె? 

బ్బూచాడల్లిర్ పెటటిడనుక, 

ఎవ్ర్ని  చపిప  చూపిస్ుతంద 
వాళ్ళలిమమె!? 

అమామె! అమామె! చపపమామె! 
బ్బూచాడస్ల్ు ఉనానడ?" 

అని రశారు  నాగరజు మాసాటిరు.  "అద్గో! అటువెైపుగా చూడు - ఆప్యయంగా పిల్ుసోతంద్ మంచ మారగం. 

ద్ని గుండ వెళ్ళులి  -  కాస్త  కష్టిం  అయనా,  నరుగా  గమాయనిన   చేరుక్ంటవు!"  అని రసింద్ గుద్ంట్  ప్వ్ని, 

పద  త్రగతి.   ఇవ  కాక,  స్రద్  కవత్తో  ఆనందవ్ల్లి  (8 ఎ),  నానమమె  చపిపన  సామత్ల్తో 
స్ూరయక్మార్(10)  ,  'నవువా,  నవవాంచు'తో  గౌత్మి  (8 ఎ).'ననూ  బొమమె  వేయగల్ను'అని  మికీక  మౌస 
బొమమెతో కమల (8 ఎ), 'నా ఆశయం'తో జి.హైమవ్య(9 బ)- ముర్పించారు. 
వాయయామోప్ధాయయుల్ు అపపననగారు ఆటల్ు ఎందుక్ ఆడలోచప్పరు -పదవ్  త్రగతి  భౌతికశాస్తరంలో 
ముఖ్యపరశనల్ు ఇచాచరుఇచాచరు జ్గారవు సారు; పదకేళి ఇచాచరు మోహనరవు అయయవారు- 

ఇవ్న్న  ఎనిన  పేజీల్లో-?  ర్ండు   A4   సైజు  పేజీల్న  మడిచ,  మూడుపినునల్ు  వేసి!  ఒకక  పరతికీ  ర్ండు 
రూప్యల్కంటే త్క్కవే ఖ్రచయ ఉంటుంద్! 

ఇంత్  చకకట్"బ్బడిపిల్లిల్  సాహిత్య  పతిరక"  మొదల్ుపెట్టించన  ఆముద్ల్వ్ల్స్  పరభుత్వా  ఉననత్  ప్ఠశాల్ 
పరధాన్ప్ధాయయని శ్రమతి ఎల. అంజన్దేవగారు అభినందన్యుల్ు! వార్ కృషి మనందర్కీ మారగదరశికం! 

     పసిడిమొగగ బ్బడిపిల్లిల్ సాహిత్య మాస్ పతిరక -  పరచురణ: పర.ఉ.ప్ఠశాల్, ఆముద్ల్వ్ల్స్. ఫను: 9441913829

క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు : ఈ స్ంచక వెల్ువ్డటం కస్ం ఇరవైెఐదు వేల్ రూప్యల్ు వరళ్ళంగా ఇచచన ద్త్ శ్ర బలర్డిడ గార్క్ పరత్యక 
కృత్జఞత్ల్ు.   వజయవాడ పుస్తక పరదరశినలో సాటిల్ు ఖ్రుచను  మొతాతన్న పేరమతో  భర్ంచన కృప్కర రవుగార్క్ , పతిరక నిరవాహణలో 
వెనునదనునగా  ఉండి పోరత్సహిస్ుతనన  ఆశావాద్-   రధగార్క్ కృత్జఞత్ల్ు. పతిరకకస్ం రచనల్ు పంపుత్ునన చనానరుల్క్ఆ శ్స్ుసల్ు; 

పెదదల్క్  నమసాకరల్ు.  దీననంతా సాధయం చేస్ుతనన ఉబ్బుంటు ల్నక్స వార్క్, ఓపెన్ సోరుస  నిపుణుల్క్ ధనయవాద్ల్ు.



బోరు 
"మామయ్యా , ఇప్పుడేం  చె య్యాల,  బోరుకొడుతోంది నాక! " గొణిగింది  చిట్ట. 
చిట్ట  వాళ్ళుళు   సెలవులకని  మా  యింట్కి వచ్చారు-  పట్నం  నుండ. 

"అట్లా  ఎంచక్కా  దారంటే   నడుచుకంట్ూ  పోయి  రండమామ, పిలలాలందరూనూ..! "  అనానను. 

"నాక క్ళ్ళుళు నొప్పుడతాయి మామయ్యా,  దూరం నడవకూడదు- " అంది చిట్ట. 
"సర, మరైతే  ఏం చేస్తారు, పిలలాలంతా కలసి ఇంట్లానే  ఏ బాడమంట్నో ఆడండ!"  అనానను. 

"అబాబ! బాడమంట్న్  ఆడీ  ఆడీ బోరైంది  మామయ్యా,    మాక  వారంలో మూడు రోజులు బాడమంట్న్ 
క్లాసులుంటై గద!" అంది చిట్ట-    "మిగతా మూడు రోజులు కరాటే క్లాసులుంట్యి" అని జోడసూతా.
"అవునా, మరైతే  ఇకకాడ  పిలలాలక కరాటే నేరుపు! వీళ్ళువరికి రాదుగ?!"  అనానను  గరవంగ  వీప్ చరచుకొంట్ూ. 

"అయ్యా ! మేం నేరపుకూడదు . థాడ్  స్టజ్  బాలాక్ బెల్ట   వచేచా వరక నేరిపుంచేందుక వీలుండదు.  నేనిప్పుడు  ఫసుట 
స్టజ్ బ్రౌన్ బెల్టగ?! " అంది చిట్ట విచ్రంగ. 

"అవునుల్..,  మరైతే నువువ  ఓ పని చెయియా.  చీప్రు  పట్ుటకొని ఇలలాంతా ఊడుచాకంట్ూ  రా!" అనాననేనను 
తేలకగ. 

చిట్ట నవువతూనే  నామీద జాల పడంది: . "ఉహూఁ ... నాక ఊడచాట్ం రాదట్.. అమమ చెపిపుంది. ఇంకేదైనా మంచి 
పని చెప్పు మామయ్యా!" అంది. 

నేను  ఆలోచించ్లసి  వచిచాంది. "ట్.వి  చూడచుచా, కంప్యాట్రోలా  ఏ  బొమమలో  గీయచుచా,.. ఛెస్ ఆడచుచా.." 

అనానను  దానికేసి చూసూతా.  చిట్ట దిగలుగ ముఖం ప్ట్టంది.  "మరి నీక ఉలెన్ అలలాట్ం వచ్చా?  సతయాకి వచుచా.  

అడుగు-నేరిపుసుతాంది. బల్ ఉంట్ుంది ఆ పని !" అనానను ఉతాసిహం తెచిచా ప్ట్ుటకొని. 

"అబాబ! ఎప్పుడూ నేరుచాకోవట్మేనా,  ఇంకేదైనా చెప్పు మామయ్యా!"  అంది చిట్ట. 
"నేరుచాకోవట్ం ఇష్టంల్ని పిలలాలతో   ఏం  చెయ్యాల...? అని అదిరిపడ్డాను నేను-

అంతలో సతయా  వచిచా చిట్టని లాక్కాళ్లాంది: "రావ! కథలు  చెప్పుకందాం, రా! ఊరికే ఎందుక, నాననతో?!" 

అంట్ూ. 

"బోరైపోయిన యీ తరప్ పిలలాలచేత కూడ్  ఉతాసిహప్ తళ్ళుకలన  ఏరించేవి  కథల్గ! మరి ఇంత మంచి ఐడయ్ 
నాక్ందుక రాల్దు.. ?!"  అనుకనానను నేను,  సంతోష్ంగ ఎగురుకంట్ూ పోతునన   పిలలాలకేసి  చూసూతా. 

Published by NarayanaSarma  for Kottapalli Prachuranalu,1-127/A,  Near M.R.O.Office, Chennekothapalli-515101, Ananthapur 
District, AP.  Ph: 7702877670  mail: team@kottapalli.in and printed at Mudrica Offset  Printers, Vijayawada,Phone:08662579129 

mailto:team@kottapalli.in

